
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
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Ex-Ministro do Meio Ambiente

José Carlos Carvalho
Ex-Ministro do Meio Ambiente
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Acreditamos que o bom desempenho empresarial pode levar prosperidade para todos os elos da 

cadeia produtiva, para as comunidades próximas às nossas unidades industriais e florestais e para 

o conjunto da sociedade.

Nossos produtos estampam o selo FSC – Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal), 

uma garantia de que têm origem em florestas plantadas de forma economicamente viável, com 

práticas que respeitam o meio ambiente e as comunidades das regiões onde atuamos.

Nosso compromisso é inovar e trabalhar para as próximas gerações, buscando, no presente, contribuir 

para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do País.

Mais investimentos, mais competitividade, mais valor, com responsabilidade.

Sustentabilidade: 
o que para muitos é só um conceito 

para nós é um compromisso.
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Mais Informações
        11 5013 5108 | 5109 | Grande São Paulo 
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        sac@imprensaofi cial.com.br

As preocupações com o meio ambiente, que 

praticamente não existiam há 50 anos, fazem 

hoje parte integrante do processo de desenvol-

vimento e do que se entende por “progresso”. 

Países que não têm adotado esta estratégia es-

tão pagando caro por não tê-lo feito no passa-

do. Ao que tudo indica, o Estado de São Paulo 

está num rumo promissor para compatibilizar a 

proteção ao meio ambiente com o rápido cres-

cimento econômico. E é esse o propósito do 

livro: permitir que os paulistas – assim como 

todos os brasileiros – conheçam um pouco melhor como se deu a difícil in-

teração entre homem e natureza nesse pedaço especial do país e com isso 

desanuviem a visão para enfrentar os desafi os que o futuro já nos apresenta.

Nos Caminhos da Biodiversidade Paulista
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MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE:
A CONSCIÊNCIA SOCIAL DA JUSTIÇA BRASILEIRA

José Paulo Sepúlveda Pertence, nascido na cida-
de de Sabará, Minas Gerais, foi ministro do Supremo 
Tribunal Federal, de 1989 a 2007. Estudante brilhante 
em sua época de Faculdade de Direito, na Universi-
dade Federal de Minas Gerais, participou ativamente, 
naquele período, do movimento estudantil, ocupando 
cargo de direção na União Nacional de Estudantes.

Professor de Teoria Geral do Direito Público 
na Universidade de Brasília, em 1965 foi demitido 
sumariamente por pressão do regime militar. Com a 
radicalização da ditadura, em 1969, a Junta Militar, 
com base no Ato Institucional nº 5, o aposentou, de 
forma compulsória, do cargo de membro do Minis-

tério Público do Distrito Federal, para o qual havia sido aprovado em primeiro lugar. 
Democratizado o País, foi nomeado Procurador-Geral da República em 1985.

O Ministro Sepúlveda Pertence marcou sua carreira – como professor, advo-
gado, membro do Ministério Público e juiz – pela sua extraordinária sensibilidade 
à posição dos vulneráveis no nosso ordenamento jurídico. Mais do que com tudo, 
preocupava-se, no período em que integrou o STF, com a efetividade das normas que, 
na Constituição de 1988, garantem direitos sociais.

No campo ambiental, o Ministro Sepúlveda Pertence foi sempre uma voz mo-
derna, corajosa e equilibrada nos grandes debates travados no STF sobre a proteção 
das fl orestas, da fauna e, em tudo, da biodiversidade brasileira.

Se um dia, no futuro, nossos descendentes concluírem que a nossa geração teve 
algum êxito na tentativa de interromper 500 anos de tradição de exploração predató-
ria dos recursos naturais da Nação, certamente reconhecerão no Ministro Sepúlveda 
Pertence um dos artífi ces, no Judiciário e fora dele, dessa transformação de corações e 
mentes. Essa, a dívida de gratidão que todos nós, os de hoje e de amanhã, temos com 
o Ministro Sepúlveda Pertence.

O intuito dessa singela homenagem, prestada pelos professores e especialistas 
de Direito Ambiental nacionais e estrangeiros, é dividir com a família do Ministro 
Sepúlveda Pertence – sua esposa, Suely, e seus fi lhos, Pedro Paulo, Evandro e Eduardo 
José – a nossa admiração por um jurista que nunca esqueceu o grito dos excluídos, 
seja quando lecionava o Direito, seja quando aplicava o Direito. E, na América Latina, 
todos sabem, o meio ambiente é um desses excluídos.

ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Coordenador-Acadêmico, 12o Congresso Internacional

ELADIO LECEY
Diretor, Escola Brasileira de Direito e Política Ambiental

SHEILA ABED (IUCN/UICN)
Presidente, Comissão de Direito Ambiental da UICN

SÍLVIA CAPPELLI
Presidente, Instituto “O Direito por um Planeta Verde”
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JUSTICE SEPÚLVEDA PERTENCE: THE SOCIAL 
CONSCIENCE OF THE BRAZILIAN JUDICIARY

José Paulo Sepúlveda Pertence, born in the city 
of Sabará, State of Minas Gerais, was a member of 
the Constitutional Court of Brazil (STF) from 1989 to 
2007. He was a brilliant student during his years in the 
Federal University of Minas Gerais Law School, and 
actively participated in the student movement, playing 
an important role in the leadership of the National 
Student Union (UNE).

The military regime summarily removed him 
from his Professorship at the University of Brasilia in 
1965, where he taught General Theory of Public Law.  
The dictatorship continued to radicalize, and in 1969 the 
Military Junta forcibly retired him from the Offi ce of the 

Attorney General of the Federal District (Brasília) under the Institutional Act number 5.
In 1985, with the country turning to democracy, he was named Attorney General 

of Brazil. Justice Sepúlveda Pertence’s career was marked – as professor, private 
attorney, public prosecutor, and judge – by an extraordinary sensibility towards the 
weaker party. Above all, during the period in which he served on the Constitutional 
Court, he was most concerned with implementing the 1988 Constitutional social 
rights.

In the environmental area, Justice Sepúlveda Pertence was always a modern, 
courageous, and balanced voice in the great debates within the Constitutional Court, 
when the protection of forests, fauna, and above all, the Brazilian biodiversity were 
at risk. If one day in the future our descendants were to conclude that our present 
management of the environment were at all successful in its attempt to interrupt a 500 
year tradition of predatory extraction of the Nation’s natural resources, they would 
certainly recognize Justice Sepúlveda Pertence as one of the prime defenders of the 
environment, and a key factor in it’s preservation. This is the debt of gratitude that all 
of us, today and tomorrow, owe Justice Sepúlveda Pertence.

The goal of this modest homage by national and international professors and 
specialists of Environmental Law is to spread among the family of Justice Sepúlveda 
Pertence – his wife, Suely, and their sons, Pedro Paulo, Evandro and Eduardo José – 
our admiration for a judge who never forgot the weaker, the excluded, and the ones 
who could not speak:  a judge who championed one of the most excluded of all Latin 
America resources:  the environment.

ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Justice, High Court of Brazil (STJ)

ELADIO LECEY
Director, Brazilian School of Environmental Law and Policy

SHEILA ABED
President, Commission on Environmental Law, IUCN/UICN

SÍLVIA CAPPELLI
President, Law for a Green Planet Institute
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CARTA DE SÃO PAULO
11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

SÃO PAULO, 27 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2007

ACESSO À JUSTIÇA E À INFORMAÇÃO: A PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NOS PROCESSOS DECISÓRIOS E POLÍTICAS 

PÚBLICAS AMBIENTAIS

1.  O acesso à informação precisa e de qualidade é pressuposto para a existên-
cia de maior participação popular nos processos que envolvam questões am-
bientais, o que lhes atribui maior legitimidade e sustentabilidade. O refl exo 
teleológico da concretização desse direito contribui para realização de justiça 
social.

2.  Parcela signifi cativa da sociedade exerce o seu direito de cidadania por meio 
de associações civis e organizações não-governamentais (ONGs), as quais 
possuem legitimidade para demandar, na medida em que representam interes-
ses de uma coletividade. Assim, tais entidades desempenham papel relevante 
e contribuem para o acesso à justiça.  

3.  Faz-se necessária a construção de novos meios de acessibilidade do cidadão (e 
o aperfeiçoamento dos já existentes) aos processos de implementação de polí-
ticas públicas, de forma a valorizar sua participação direta como protagonista 
de decisões ambientais para a adequada tutela do meio ambiente.

4.  Para conferir efi cácia à Política Nacional do Meio Ambiente, é indispensável uma 
unifi cação e integração entre os órgãos responsáveis pela proteção e qualidade 
ambientais, pensando-se de forma global, porém atuando nas esferas locais.

5.  A participação popular efetiva  é imprescindível para a concretização do direi-
to fundamental ao meio ambiente.  

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ECOLÓGICOS 
OU SERVIÇOS AMBIENTAIS

1.  O pagamento pelos serviços ecológicos ou serviços ambientais consiste, su-
cintamente, na instituição e distribuição de benefícios econômicos como meio 
de compelir/incentivar as pessoas a promoverem ações em prol da preservação 
e qualidade ambiental, dentre elas o manejo sustentável dos recursos naturais 
e a criação de Reservas Legais. 
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2.  Um dos principais estímulos à conservação da cobertura vegetal é a atribuição 
de valor econômico à fl oresta nativa existente em espaços privados, como for-
ma de contrapor as atividades agropecuárias, as quais são as maiores respon-
sáveis pela supressão da mata. 

3.  O pagamento de serviços ambientais possui duas fi nalidades: a) conscientizar 
a sociedade da importância dos serviços ambientais prestados pela própria 
natureza, demonstrando os custos de sua substituição por tecnologias criadas 
pelo homem; e b) conscientizar grandes empresas poluidoras e proprietários 
rurais que a proteção ambiental também pode ser um aspecto relativamente 
lucrativo de seus negócios.

4.  Para que as ações sejam concretamente benéfi cas ao ambiente, é necessária 
a implantação de programas de educação ambiental, com vistas à tomada de 
consciência das pessoas, principalmente dos potenciais poluidores, acerca dos 
benefícios advindos dos serviços ambientais gratuitamente prestados pela na-
tureza preservada. 

TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

A INTERNALIZAÇÃO LEGISLATIVA

1.  Tendo em conta que o meio ambiente equilibrado é bem comum de todos os 
cidadãos do planeta, não respeitando as fronteiras humanamente impostas, e 
o fato de que as lesões e seus efeitos nocivos são ampliados a esfera global, 
nasceram os tratados internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável, desprovidos de obrigatoriedade e sustentados pela diplomacia en-
tre as nações. 

2.  Constata-se que a internalização dos tratados internacionais de defesa do meio 
ambiente não está acontecendo, uma vez que não há obrigatoriedade de os paí-
ses ratifi cadores promoverem a adequação legislativa. Nesse sentido, impõe-se a 
necessidade de instituir responsabilidades e penalidades a esses países, exigindo 
a adequação efetiva de suas leis às diretrizes do tratado a que estão vinculados.

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E 
RESERVA LEGAL: MAPEAMENTO E TUTELA 

1.  A legislação protetiva das Áreas de Preservação Permanente - APPs encontra 
difi culdades relativas à efi cácia normativa em decorrência das difi culdades fi -
nanceiras e de pessoal enfrentadas pelos órgãos ambientais responsáveis pelo 
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seu monitoramento. A ocupação humana cresce geometricamente e desorde-
nadamente em relação à disponibilidade de pessoas capacitadas a exercer a 
fi scalização das APPs.

2.  Frente a tais difi culdades e considerando que, em geral, essas áreas são cons-
tituídas por grandes extensões territoriais, propõe-se sua delimitação automá-
tica, através de um sistema moderno de mapeamento por satélite, o que per-
mitirá identifi car precisamente os locais em que o uso da terra é legalmente 
permitido e, por outro lado, proporcionará maior efetividade na proteção da 
biodiversidade existente nessas áreas.

3.  No tocante à tutela penal das APPs, a imprecisão e a amplitude da redação dos 
tipos trazidos pela Lei 9.605/98 trazem difi culdades à aplicação da lei, o que, 
conseqüentemente, compromete sua efi cácia.

A INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
E A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL

1.  A Resolução CONAMA 369/2006, ao elencar os casos excepcionais que au-
torizam a intervenção nas APPs, delimitou satisfatoriamente os conceitos de 
“interesse social” e de “utilidade pública”. Deixou de fazê-lo com relação ao 
termo “baixo impacto ambiental”, abrindo espaço para que os Estados e Mu-
nicípios especifi quem tal conceito, adequando-o às suas regionalidades. Por 
outro lado, cumpre destacar que os conceitos ambientais indeterminados nem 
sempre são benéfi cos às suas fi nalidades, uma vez que podem difi cultar o con-
trole jurisdicional dos atos administrativos..

2.  A supressão ou a utilização da APP, mesmo quando autorizada, confi gura dano 
ambiental, porquanto é lesiva às suas funções biológicas, de modo que o dano 
deverá ser compensado, através de medidas ecológicas que propiciem a recu-
peração da capacidade funcional da área degradada. 

3.  A ocupação irregular das APPs decorre muitas vezes da falta de conhecimento 
e fi scalização dos órgãos competentes e, também, de políticas públicas que 
tenham por fi nalidade organizar o processo de urbanização das cidades. A rea-
lidade histórico-fática brasileira acaba por legitimar a regularização fundiária 
dessas áreas, como meio de reconhecer cidadania àqueles que a ocuparam 
desordenadamente. 

4.  Impõe-se que as medidas de regularização fundiária sustentável, previstas 
na Resolução CONAMA 369/2006, estejam acompanhadas de investimen-
tos que previnam novas ocupações em áreas já degradadas, bem como a 
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ocupação de APPs remanescentes, consoante art. 9º, §5º, da referida Reso-
lução. Destaque-se que os danos a esses ambientes não decorrem apenas das 
ações de classes sociais economicamente desfavorecidas; são provocados 
também por empreendimentos de alto poder aquisitivo, o que demonstra a 
necessidade de programas que promovam a educação e a conscientização 
ambiental.  

OS ESPAÇOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS E AS 
RESTRIÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE

1.  Constante colisão há entre o direito de propriedade e o direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado. Ambos são garantias fundamentais, mas 
não constituem direitos absolutos. Portanto, quando verifi cado o confl ito entre 
eles, a preferência é a de que aquele seja relativizado, visto possuir caráter 
indiscutivelmente individual, em detrimento deste, o qual está amparado na 
supremacia do interesse da coletividade.

2.  As Áreas de Preservação Permanente cumprem missão específi ca e de funda-
mental importância para a preservação ambiental. Representam típica limi-
tação ao direito de propriedade, enquanto que as Reservas Legais - RLs não 
constituem hipótese de limitação a esse direito, mas, antes disso, são aspectos 
da própria propriedade, ou seja, são elementos inerentes à sua função ecológi-
ca/social, que, aliás, está prevista constitucionalmente.

3.  No que diz respeito à relação entre o direito de propriedade e a obrigação de 
preservar e recompor as RLs e as APPs, a jurisprudência evolui para a idéia 
de que tal obrigação é do proprietário do imóvel independentemente de ter ou 
não dado causa ao dano ambiental.

RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA

1.  No cenário atual, é incontroversa a possibilidade de responsabilização da 
pessoa jurídica em matéria ambiental, tendo em vista a superação da pers-
pectiva clássica de individualização da pena. Tal avanço encontra funda-
mento na Teoria da Realidade que afi rma que a pessoa jurídica é dotada de 
vontade independente de seus gestores/administradores, consoante art. 3º, 
da Lei 9.605/98. 

2.  Na hipótese de difi culdade de identifi cação da pessoa física que deliberou pela 
prática do crime ambiental em favor da pessoa jurídica, bem como dos exe-
cutores do crime, deve ser admitida a denúncia isolada contra pessoa jurídica, 
apesar de entendimento contrário do STJ.
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RESPONSABILIDADE DOS CONSULTORES POR DADOS 
INTEGRANTES DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL

1.  Considerando-se que os estudos técnicos realizados pelas consultorias am-
bientais são controlados pela Administração Pública, através do Termo de Re-
ferência, e que possuem fi nalidade pública, pois avaliam os impactos sobre o 
meio ambiente, que é bem de uso comum, conclui-se que a atividade desen-
volvida pelos consultores, embora remunerada pelo empreendedor, também é 
pública, sendo aqueles enquadrados, por interpretação extensiva, no conceito 
do art. 2º da Lei de Improbidade Administrativa.     

2.  No âmbito da realização destes estudos, quando observada alguma fraude e/
ou defi ciência técnica, no sentido de induzir a Administração à aprovação dos 
estudos, baseada em dados inexatos ou falsos, aqueles que promoveram sua 
elaboração devem ser responsabilizados por improbidade administrativa.

3.  Na esfera criminal, a Lei 9.605/98 em seu art. 69-A, objetivando a proteção 
da administração ambiental, tipifi ca a conduta praticada pelos consultores e 
empresas de consultoria que elaboram ou apresentam estudos ambientais fal-
sos, consagrando o caráter público das atividades desempenhadas por esses 
profi ssionais e pessoas jurídicas.
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A expAnsão dA silviculturA e A 
AplicAção dos instrumentos de 

proteção Ao meio Ambiente

AnA MAriA MoreirA MArchesAn
Promotora de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul, 

professora de Direito Ambiental na Fundação do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul, e nos cursos de especialização 
em Direito Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul; da UNISINOS e da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul. Autora da obra A tutela do patrimônio 
cultural sob o enfoque do direito ambiental, Ed. Livraria do 

Advogado, e co-autora da obra Direito Ambiental, série 
Concursos, Ed. Verbo Jurídico 

1. conceito de silviculturA

Entende-se por silvicultura “o ato de criar e desenvolver povoamentos flo-
restais, satisfazendo as necessidades de mercado”1. Pode se dar com espécies 
nativas ou exóticas. Atualmente, há franco predomínio, sobretudo no estado do 
RGS, de plantios de eucaliptos.

2. o AvAnço dA silviculturA

Atualmente, no Estado do Rio Grande do Sul, vivemos um verdadeiro boom da 
silvicultura, predominantemente de eucaliptos. Mas também temos novos e velhos 
plantios de PINUS e ACÁCIA. Recente matéria jornalística2 projeta que, dos 11 mi-
lhões de hectares de estabelecimentos agrícolas da região sul do Rio Grande do Sul, 
4,5% será ocupado por plantios silviculturais. Isso se deve sobretudo às condições 
edafoclimáticas favoráveis. 

O Brasil apresenta ótimas condições de competitividade no que se relaciona 
à produtividade do eucalipto, pois sua taxa de crescimento no Brasil é 10 vezes 

1 Definição constante do website <http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./florestal/index.html&conteudo=./
florestal/silvicultura.html> Acesso em 1° abr  2008. Consta do DICIONÁRIO DE ECOLOGIA E CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
a definição de silvicultura como sendo “a prática de plantio, manejo e cuidado de florestas ou de áreas densamente arborizadas 
para uso humano, geralmente para madeira de construção ou lenha” (ART, Henry. Dicionário de ecologia e ciências ambientais.  
2. ed. São Paulo: Melhoramentos, 2004. p. 485.)
2  ZERO HORA de 30/03/08, p. 26. 
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maior do que a das espécies de clima frio cultivadas nos principais concorrentes 
internacionais3, como se depreende da tabela abaixo: 

Finlândia 5 m³/ha/ano

Portugal 10 m³/ha/ano

Estados Unidos 5 m³/ha/ano

África do Sul 18 m³/ha/ano

Brasil 25 m³/ha/ano

Em função disso, os custos médios da produção de celulose no Brasil são infinita-
mente inferiores aos dos referidos países, como se vislumbra na próxima tabela: 

Espanha US$ 356/t

Suécia US$ 329/t

Finlândia US$ 314/t

Canadá US$301/t

Indonésia US$ 258/t

Brasil US$ 155/t

Nesse cenário, é natural que os olhares de todos os investidores do setor se 
voltem para o território do Brasil, impondo aos gestores ambientais redobradas 
cautelas para pautar sua atuação com a responsabilidade necessária de não se dei-
xar mover pelo excessivo imediatismo e pela euforia da chegada de novos e pol-
pudos investimentos, descurando da preservação do meio ambiente e dos direitos 
das presentes e futuras gerações.

3. A sIlvICulturA Como AtIvIdAde PotenCIAlmente PoluIdorA e seu 
lICenCIAmento AmbIentAl

Conforme o tipo de árvore plantada, o local e a extensão do plantio teremos 
um impacto maior ou menor no meio ambiente.

Todavia, mesmo o plantio de espécies nativas, em larga escala, poderá acar-
retar problemas ambientais devido à redução na biodiversidade (supressão de di-
versos vegetais por uma só tipologia com conseqüências diversas na biota).

No caso da cultura do eucalyptos, a mais em voga no momento, poderemos 
encontrar os seguintes efeitos nocivos aos recursos naturais4:

3  CURSO DE PRODUÇÃO DE FLORESTAS COM EUCALIPTO. 2007, Porto Alegre. Programa Poupança Florestal. 
Porto Alegre: Editora, 2007. p. 17-18.
4  FLORIANO,  Eduardo Pagel. Metodologia para avaliação de impactos ambientais na eucaliptocultura para fabricação 
de celulose. Santa Rosa: Associação de Pesquisa, Educação e Proteção Ambiental do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. 110 p. 
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esgotamento dos solos, devido ao excessivo consumo de nutrientes;
ressecamento de mananciais, devido à elevada demanda por águas;
alelopatia5 e redução da diversidade da flora;
redução da diversidade da fauna6;
contaminação dos solos e das águas pelo uso de agroquímicos;
desterritorialização do ecossistema preexistente7.
Do ponto de vista dos efeitos sócio-econômicos, são apontadas as seguintes 

externalidades negativas:
redução de mão-de-obra no campo, pois enquanto a proporção é de um em-

prego para cada 15ha plantados de eucalipto,  a mesma área cultivada com plantios 
tradicionais de mandioca, café, feijão, milho, banana, etc.) gera trinta empregos8;

concentração fundiária;
sazonalidade de empregos;
aumento da concentração de renda, pois os lucros costumam se centralizar em 

grandes empresas integrantes de conglomerados com capital sobretudo estrangeiro;
redução das áreas de plantio de alimentos e pecuária;
Esse conjunto de impactos – que se ampliam ou se reduzem conforme a 

bibliografia técnica consultada– é por si conformador de um suporte fático que 
qualifica a atividade como potencialmente poluidora e, como tal, sujeita a licen-
ciamento ambiental, nos termos do art. 10 da Lei n. 6938/81 e do art. 2° da Reso-
lução n. 237/97 do CONAMA. 

Todavia, há que se tratar desigualmente aos desiguais. Eucalyptus e Pinus 
não acarretam idênticas repercussões ambientais. 

O eucaliptos (eucalyptus spp.), oriundo da Austrália, é uma espécie exótica9, 
mas, via de regra, não tem potencial invasor10 . Segundo o glossário de termos da 
Convenção sobre Diversidade Biológica “Espécie exótica invasora é a “espécie 
animal ou vegetal introduzida intencionalmente ou não fora de sua área natural de 
ocorrência e adaptada ao novo ambiente11.

5  Segundo Vital, o termo “alelopatia” foi criado em 1937, pelo pesquisador alemão Hans Molisch, com a reunião das 
palavras gregas “allélon” e “pathos”, que significam, respectivamente, mútuo e prejuízo.
Na lição de Molisch, alelopatia é “a capacidade de as plantas, superiores ou inferiores, produzirem
substâncias químicas que, liberadas no ambiente de outras, influenciam de forma favorável ou desfavorável o seu desenvolvi-
mento”. O conceito engloba atualmente o reino animal, com o reconhecimento de que a alelopatia se processa entre eles e 
entre plantas e animais. O eucalipto produz certas substâncias químicas que são capazes de inibir o crescimento de algumas 
espécies de vegetais (VITAL, Marcos. Impacto Ambiental de Florestas de Eucalipto. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, 
v. 14, n. 28, p 257, dez. 2007).
6  Diz-se que as folhas de eucalipto são indigestas devido à concentração elevada de taninos resultando em condições inós-
pitas para os insetos e demais animais da cadeia trófica (VIANA, Maurício Boratto. O eucalipto e os efeitos ambientais do 
seu plantio em escala. Consultoria Legislativa. Abril/2004. Câmara Federal. p. 10).
7  Plantações de árvores em monocultura, com larga escala, costumam suprimir os ecossistemas preexistentes. A impor-
tância ecológica e social dos ecossistemas originais deve ser cuidadosamente sopesada por ocasião da decisão pelos plan-
tios (POORE, D. e FRIES, C.  Are eucalypts ecologically harmful ? Disponível em <http://www.fao.org/docrep/r7750e/
r7750e03.htm> Acesso em 07 abr 08 ).
8  VIANA, ob. cit., p. 12.
9  Espécies exóticas são “Espécies de plantas, animais ou microorganismos introduzidos a um ecossistema do qual não fa-
zem parte originalmente” (OLIVEIRA, M. D. Introdução de espécies: uma das maiores causas de perda de biodiversidade. 
Disponível em:<http://www.cpap.embrapa.br/publicações> Acesso em 28 mar. 2006.
10  Algumas espécies, como o Eucalyptus robusta  e o eucalyptus camaldulensis  teriam escapado das plantações e se con-
vertido em invasores, na Argentina e no Brasil (MATTHEWS, ob. cit., p. 16).  
11  Disponível em:<http://www.cdb.gov.br/CDB> Acesso em 1° abr 2008. 
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O pinus (pinus spp) é listado dentre o rol das EEI (espécies exóticas 
invasoras)12. No Brasil, os campos meridionais, a vegetação das dunas de 
areia costeiras, as savanas e muitas áreas desprovidas de florestas estão gra-
vemente afetadas pela invasão de pinus, sobretudo de duas espécies – pinus 
ellioti  e pinus taeda. Dentre os impactos detectados estão as alterações nas 
propriedades do solo, assim como a composição das comunidades de plan-
tas, aves e invertebrados13. 

Em 2000, dados da FAO reproduzidos  na publicação já citada a respeito das 
espécies invasores no Cone Sul, já acenavam para um predomínio de eucalyptus 
em relação ao pinus ao tratar da silvicultura. Naquele ano havia no Brasil 65% da 
plantações florestais de eucalyptus14.

Considerando a polêmica e o mar de incertezas que ainda recobre a atividade 
silvicultural, o licenciamento ambiental desponta como instrumento imprescindí-
vel a garantir a sustentabilidade dessa atividade, representado a concretização do 
princípio basilar do Direito Ambiental – a prevenção – e do seu derivado – o da 
precaução. 

Não foi por outra razão que o CONAMA inseriu no rol do Anexo 1 da Re-
solução 237/97 a atividade da silvicultura dentre as sujeitas ao licenciamento am-
biental. 

No Estado do Rio Grande do Sul, o licenciamento da atividade está norteado 
por um acordo entre o Ministério Público Estadual e o órgão ambiental estadual 
(FEPAM), materializado  em um Compromisso de Ajustamento de Conduta (al-
cunhado de TAC QUADRO da SILVICULTURA no Rio Grande do Sul) estabele-
cendo as regras gerais do licenciamento da atividade, inclusive com previsão para 
recuperação do imenso passivo advindo de anos de plantios de árvores exóticas 
sem qualquer respeito ao meio ambiente, com regras transitórias para viabilizar a 
atividade sem grandes estragos ambientais e com regras para disciplina o futuro 
da atividade15. 

Os principais pontos do TAC, em relação ao licenciamento,  são:
definição do órgão licenciador como sendo o órgão ambiental (e não o flo-

restal, como queriam alguns);
b) identificação e posterior recuperação das APPs; 
c) recomposição e averbação gradativa da Reserva Legal;
d) manejo adequado de agrotóxicos;
exigência de capacitação ambiental para trabalhadores próprios ou terceiri-

zados:
g) vedações de plantios: entorno de unidades de conservação, sítios arqueo-

lógicos e paleontológicos.

12  MATTHEWS, Sue. Programa mundial sobre especies invasoras. Sudamérica invadida. 2005.
13  MATTHEWS, ob. cit., p. 16.
14  BROWN, C. The global outlook for future wood supply from forest plantations.  Documento de trabalho n. GFPOS/
WP/03 da FAO. 2000. Citado por MATTEWS, ob. cit., p. 16. 
15  A íntegra do TAC está disponibilizada no website do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul <http://www.
mp.rs.gov.br/ambiente/pgn/id404.htm>
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Além disso, foram celebrados TACs16 com as quatro maiores empresas, esta-
belecendo, além das obrigações que adviriam do licenciamento ambiental:

a) a implantação de estações limnimétricas por bacias hidrográficas para 
monitoramento das águas superficiais e piezômetros para as águas sub-superfi-
ciais (ou subterrâneas);  

responsabilidade solidária das empresas para com os plantios por meio de 
terceiros, parceiros, arrendatários ou fomentados pelos danos causados ao meio 
ambiente – evitar a terceirização do dano ambiental;

inserção pelas empresas nos futuros contratos de arrendamento, fomento e 
parceria envolvendo plantio de eucalipto, acácia e pinus da obrigação de recupe-
ração das APPs e da definição e averbação da reserva legal.

Afora as diretrizes do TAC, o órgão ambiental editou as portarias 22/05;  
68/06 (revogando a anterior); 35/2007 e 55/07.

Pela Portaria 35/07, foi estabelecido os seguintes procedimentos para o li-
cenciamento ambiental, tendo em conta as áreas de efetivo plantio:

 I - Para áreas de até 40 ha, no ramo 126.20 (exóticas com baixa capacidade 
invasora, tais como eucaliptus sp e acacia mearnssi) o licenciamento será realiza-
do através de licença única.

II - Para áreas de até 500 ha, no ramo 126.10 (exóticas com alta capacidade 
invasora, tais como pinus e outras), e entre 40 ha e 1000 ha, no ramo 126.20, deve-
rá ser elaborado o RAS-Relatório Ambiental Simplificado, de acordo com Termo 
de Referência a ser fornecido pela FEPAM.

III - Para os demais casos deverá ser elaborado o EIA e respectivo RIMA.
Parágrafo Único - Para aqueles empreendimentos que potencialmente pode-

rão causar significativa degradação ambiental, independentemente do tamanho da 
área a ser ocupada, deverá ser elaborado o EIA/RIMA.

A Portaria 55/07 alterou a n. 35/2007 para estabelecer, para alguns casos 
(áreas de até 10 ha, no ramo 126.10, e até 40 ha no ramo 126.20, o

licenciamento através de licença única. 

4. o eIA/rImA nA sIlvICulturA

O porte do plantio ou a sua localização podem ser fatores que venham a de-
terminar que o licenciamento ambiental, enquanto instrumento de planejamento 
pontual de uma atividade, seja instruído com o estudo de impacto ambiental e seu 
respectivo relatório (EIA/RIMA).

No Rio Grande do Sul, percorreu-se um longo caminho até se chegar à conclusão 
de que seria ele necessário para todos os empreendedores da atividade de silvicultura 
que postulassem a implementação de plantios, cujo somatório das áreas próprias, ar-
rendadas e/ou em parcerias fosse superior a 1.000 ha (hum mil hectares) ou menores, 
neste caso quando se tratasse de áreas significativas em termos percentuais ou de im-

16  A íntegra desses TACs está disponível em:  <http://www.mp.rs.gov.br/areas/ambiente/arquivos/encaminhamento_silvi-
cultura.doc>
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portância do ponto de vista ambiental. Enquadrou-se a hipótese no inc. XVII do art. 2º 
da Resolução n. 1/86 do CONAMA: “ Projetos Agropecuários que contemplem áreas 
acima de 1.000 ha. ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em 
termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas 
de proteção ambiental”. (inciso acrescentado pela Resolução n° 11/86). 

Essa opção foi incorporada pelo já referido Compromisso de Ajustamento 
de Conduta (TAC QUADRO da SILVICULTURA) firmado entre a FEPAM e o 
Ministério Público Estadual. 

Na prática, o licenciamento ambiental, e mesmo o licenciamento na sua for-
ma mais refinada – instruído com o EIA/RIMA – não resolve o problema do si-
nergismo entre os diversos plantios silviculturais e mesmo entre eles  e os demais 
usos do solo. É consabido que as fronteiras entre as propriedades não norteiam as 
relações entre os elementos do meio ambiente.

Ademais, no curso da negociação entre o Ministério Público Estadual e o órgão 
ambiental transpareceu uma outra dificuldade relacionada ao EIA/RIMA. Como as gran-
des empresas, que estão diuturnamente adquirindo áreas próprias ou contratando áreas 
de terceiros para plantios agregados deveriam dimensionar os seus estudos de impacto 
ambiental, já que ainda não havia uma área fechada ? Na hipótese de ser exigida uma 
amostragem, qual seria o percentual considerado apto a uma avaliação ? Pelo termo de 
referência  padrão do órgão ambiental para o EIA/RIMA da silvicultura, “a amostragem 
deverá ser representativa de todo o mosaico de ambientes. As parcelas amostrais deverão 
ser visivelmente demarcadas, georeferenciadas e mapeadas, possibilitando o seu uso no 
monitoramento futuro, sendo acordadas com a equipe da FEPAM”.

Essas são questões quase que insolúveis tecnicamente e revelam a insufici-
ência – e talvez até a inadequação – do EIA/RIMA para  empreendimentos com 
esse tipo de dinâmica. 

Para as empresas que estão se instalando em diversas áreas do território gaúcho, a 
FEPAM exigiu um EIA/RIMA para cada bacia hidrográfica. Mesmo assim, muitas são 
as dificuldades na real aferição dos impactos ambientais, sobretudo devido à dificuldade 
de se prever hoje os impactos futuros e potencializados pela expansão da atividade. 

5. o zoneAmento AmbIentAl

Não podemos desconsiderar que o licenciamento é um instrumento de 
planejamento pontual, que olha para o empreendimento, sem desconsiderar o 
seu contexto. 

Na hercúlea tarefa de dimensionamento dos prováveis impactos da ativida-
de, o problema maior reside no somatório dos plantios, da sobrecarga que eles 
geram nas bacias hidrográficas ou mesmo nas unidades de paisagem17.

17  Há um debate intenso na definição de critério para o zoneamento ambiental. Alguns sustentam que as restrições devam 
se dar por unidades de paisagem. Outros defendem as bacias hidrográficas como unidade geomorfológica apropriada para 
o planeajmento da atividade. Considerando esse dilema, o TAC Quadro já referido previu que o zoneamento contemplasse 
esse dois marcos de planejamento. 
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E é por isso que somente o licenciamento ambiental, mesmo que instruído 
com o EIA/RIMA, não é suficiente para assegurar o desejado equilíbrio ambiental. 

Não foi por outra razão que o já citado TAC quadro previu, dentre outras 
obrigações a cargo do órgão ambiental estadual, a de finalizar o trabalho técnico 
relativo ao  zoneamento ambiental para a atividade da Silvicultura do Estado do 
Rio Grande do Sul, até 31 de dezembro de 2006, tendo por base as unidades de 
paisagem já estabelecidas, bem como as bacias hidrográficas, avaliando, dessa 
forma, a disponibilidade e conflitos de uso dos recursos hídricos e indicando as 
potencialidades e restrições aos empreendimentos vinculados, servindo como ins-
trumento de orientação para o licenciamento ambiental. Findo o trabalho técnico 
de elaboração do aludido zoneamento, a FEPAM deveria submetê-lo a audiências 
públicas e à aprovação pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, 
até 31 de março de 2007. 

O estudo técnico inicial do zoneamento foi entregue ao CONSEMA no 
prazo marcado, mas houve uma grande inconformidade das empresas em 
relação às restrições nele contidas. Diante disso, a Governadora do Estado 
constituiu um Grupo de Trabalho para analisar e tecer uma  proposta de re-
visão do  zoneamento.

 O polêmico assunto foi debatido em 3 audiências públicas espalha-
das pelas regiões do Estado onde possivelmente se localizariam a maior 
parte dos plantios e, na data de fechamento deste trabalho, seria submetido 
à votação pelo Plenário do CONSEMA. Portanto, embora tenhamos uma 
proposta técnica que poderia já estar balizando o trabalho de licenciamento 
da FEPAM, ainda não temos um zoneamento capaz de servir como um plano 
diretor da atividade. 

Esse zoneamento deveria prever algumas restrições importantes, tais como 
tamanhos máximos dos talhões, percentuais máximos de plantios por unidades de 
paisagem ou por bacias hidrográficas e até limites de ocupação por propriedade. 
Ao que se saiba, entretanto, as propostas submetidas ao CONSEMA não contem-
plam essas questões .

O fato é que um zoneamento responsável deve conter, além das restrições 
advindas da lei, limites ao tamanho das plantações. 

Assegurar um mosaico nos plantios silviculturais, entremeando-os com ou-
tros cultivos, garantindo respeito às APP’s, às áreas de reserva legais, entornos de 
unidades de conservação e de sítios arqueológicos e paleontológicos, dentre outras 
restrições, é questão técnica praticamente pacífica dentre os estudiosos do tema.

Um dos pontos mais preocupantes associadas ao plantio de exóticas em es-
cala, sobretudo o eucalyptus, relaciona-se ao consumo de água. Como toda a es-
pécie de crescimento rápido, o eucalypto consome quantidades elevadas de água. 
Poore & Fries18  afirmam que, quanto mais rápido o crescimento de uma árvore, 
maior seu consumo de água. 

18  POORE, D.; FRIES, C. Efectos ecológicos de los eucaliptos. Food and Agriculture Organization of the United States 
Nations – FAO, v. 59, Roma, 1987.
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A tabela abaixo bem ilustra essa questão:
Consumo de Água por Diferentes Culturas

CULTURA CONSUMO DE ÁGUA/ANO (mm)

Cana-de-Açúcar1 00-2.000

Café 800-1.200

Citrus 600-1.200

Milho 400-800

Feijão 300-600

Eucalipto 800-1.200

Fonte: Ipef.

Sem esquecer que essa questão tem de ser relacionada a outras como, por 
exemplo, a elevada taxa de evapo-transpiração gerada por esse cultivo (estima-se 
que a faixa de evapo-transpiração de uma plantação de eucalipto seja equivalente 
a precipitações pluviométricas ao redor de 800 a 1.200 mm/ano), deve-se ter em 
conta os índices de precipitação pluviométrica da região de cultivo.

Davidson19, entre outros estudos, aponta que, em áreas de precipitação plu-
viométrica inferior a 400 mm/ano, o eucalipto pode acarretar ressecamento do 
solo – ao utilizar as reservas de água nele contidas (podendo, nesse caso, prejudi-
car também o crescimento de outras espécies– fruto da denominada alelopatia) .

Assim, sugere-se a vedação desse plantio em unidades de paisagens e/ou 
microbacias com índices pluviométricos anuais inferiores a 400mm. 

Em relação à perda de biodiversidade, apontada como um dos efeitos 
nocivos dos plantios de exóticas, a boa técnica recomenda um controle sobre 
o tamanho das plantações. Vital, economista do BNDES, rebuscando-se em 
diversos estudos técnicos, é taxativo ao afirmar “Um ponto ressaltado por 
diversos autores é o fato de a biodiversidade variar em função do tamanho 
das plantações” 20.

Davidson ensina que, uma das formas de reduzir esse  impacto sobre a flora 
“consiste em plantar florestas em forma de mosaicos, contendo compartimentos 
de 50 a 100 hectares,  separados por corredores de florestas nativas (denominados 
corredores biológicos). Ademais, diz o autor, o maior espaçamento no plantio das 
árvores poderia minimizar o problema”21 . 

Nessa mesma linha, os artigos técnicos a respeito dessa cultura reco-
mendam a construção dos mosaicos. Para garantir a conectividade entre os 
ambientes biodiversos é importante assegurar uma ligação entre os habitats, 

19  Davidson, J. Setting aside the idea that eucalyptus are always bad. UNDP/
FAO project Bangladesh BGD/79/017, 1985 (Working Paper, 10).
20  VITAL, Marcos. Impacto ambiental de florestas de eucalipto. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 14, n. 28, p. 256.
21  Citado por Vital, op. cit., p. 256. 
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estabelecendo os chamados corredores ecológicos. Esses corredores figu-
ram dentre os objetivos específicos contidos no Anexo ao Decreto Federal n. 
4.339, de 22 de agosto de 2002, que institui princípios e diretrizes para a im-
plementação da Política Nacional da Biodiversidade, em atenção ao Decreto 
n. 2.519/98, o qual promulgou a Convenção sobre Diversidade Biológica em 
nosso país.  

Ensina mais uma vez Vital, “em plantações de eucalipto, os corredores 
biológicos consistem na manutenção de linhas de floresta nativa intercaladas 
com as plantações, numa paisagem em mosaico”, isso propicia uma mobi-
lidade de espécies entre o corredor e a mata nativa (ou o pampa, no caso 
da região sul do Rio Grande do Sul) e as florestas de eucalipto, elevando a 
biodiversidade22. 

Portanto, também o zoneamento ambiental é instrumento de extrema utilida-
de e complementar ao EIA/RIMA e/ou licenciamento, atuando como um marcro-
regramento  para a implantação da atividade em determinado território. 

6. ConClusões ArtICulAdAs 

6.1 A silvicultura é atividade potencialmente poluidora e, como tal, deve ser subme-
tida a licenciamento pelo órgão ambiental responsável integrante do SISNAMA;

6.2 Para  os empreendimentos envolvendo plantios, cujo somatório das áreas pró-
prias, arrendadas e/ou em parcerias for superior a 1.000 ha (hum mil hectares) ou 
menores, neste caso quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais 
ou de importância do ponto de vista ambiental (inc. XVII do art. 2º da Resolução 
n. 1/86 do CONAMA), o licenciamento deverá ser precedido de estudo de impac-
to ambiental e respectivo relatório;

6.3 Além do licenciamento, o estabelecimento de um zoneamento ambiental para 
regrar a implantação da atividade em determinado território apresenta-se como 
ferramenta imprescindível a garantir o planejamento responsável de uma ativida-
de sustentável;
6.4 A sociedade deve ser chamada a participar do planejamento da atividade, 
sendo informada dos possíveis impactos negativos e positivos associados a sua 
concretização. 
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Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgados em de-
zembro de 2007 confirmando a queda em 59 % dos desmatamentos na Amazônia 
entre 2004 e 2007 (de 27 mil km2 para 11.200km2) refletem um momento impor-
tante da política ambiental nacional. As ações previstas no Plano de Prevenção e 
Controle dos Desmatamentos na Amazônia formulado no âmbito do Grupo In-
terministerial criado por decreto presidencial editado em 2003, com ampla parti-
cipação de organizações da sociedade, foram importantes para a queda verificada 
no período. Destacaram-se nesse período as ações voltadas ao monitoramento, 
fiscalização e controle ambiental e o ordenamento territorial desenvolvidas pelo 
Ibama/MMA, INPE/MCT, INCRA/MDA, com inédito protagonismo da Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro.
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Quase 20 milhões de hectares de unidades de conservação foram criados 
na Amazônia nos últimos 4 anos, ampliando em quase 70% a extensão territo-
rial dessas áreas na região; aproximadamente 10 milhões de hectares de terras 
indígenas foram homologadas por este governo; cerca de 66 mil títulos de posses 
ilegítimas na Amazônia foram cancelados dos cadastros do Incra; centenas de 
operações do Ibama integradas com a Polícia Federal e polícias ambientais nos 
estados foram deflagradas na região atendendo a um planejamento estratégico que 
considerou critérios técnicos e prioridades territoriais; aproximadamente 1500 
empresas clandestinas de madeira foram fechadas; mais de 1 milhão de metros 
cúbicos de madeira apreendidas; investigações e ações de inteligência que des-
montaram máfias da madeira; centenas de pessoas (650) inclusive funcionários 
públicos foram presos. 

No âmbito específico da gestão florestal a criação por Lei (11.482/06) e a 
regulamentação por Resolução CONAMA (379/06) do sistema de gestão de flo-
restas públicas e de controle de circulação de madeira, o aprimoramento dos siste-
mas de monitoramento dos desmatamentos desenvolvidos pelo INPE (PRODES, 
DETER e agora o DETEX que deverá monitorar exploração seletiva de madeira); 
a ampliação de 300 mil para mais de 3 milhões de hectares de florestas manejadas 
certificadas; a criação do Distrito Florestal da BR 163, do cadastro nacional de 
terras públicas já com mais de 193 milhões de hectares de terras cadastrados. O 
apoio à implementação de sistemas de licenciamento e cadastramento ambiental 
georrefrenciado de imóveis rurais em sedis estados amazônicos, e aos zoneamen-
tos ecológico-econômico nos Estados. 

Esse conjunto de ações que se desdobraram do esforço do governo federal 
em articulação com os Estados na implementação do Plano de Prevenção e Con-
trole dos Desmatamentos foram determinantes para a queda dos desmatamentos 
verificada no período.

responsabilidade Compartilhada pelos danos ambientais

Em janeiro deste ano o Ministério de Meio Ambiente, juntamente com o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, anunciou dados preliminares de desma-
tamento de florestas na Amazônia com base no Sistema de Detecção em Tempo 
Real do Desmatamento (DETER). Interpretando o que foi detectado pelo Deter 
entre agosto e dezembro de 2007, considerando-se que este sistema devido à  bai-
xa resolução das imagens do satélite utilizado tem dificuldade em detectar desma-
tamentos com área inferior a 50 hectares1, é possível estimar que tenha sido efeti-
vamente desmatado2 algo próximo a 7 mil km2 na região apenas nestes primeiros 

1 A participação relativa dos desmatamentos abaixo de 50 hectares no total de desmatamento anual aumentou de    30% 
para mais de 55% entre 2002 e 2006.
2 Compreende-se como desmatamento para este efeito o corte raso e a degradação avançada de florestas.
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cinco meses de contabilidade da taxa referente a 20083. Entre janeiro e fevereiro 
foi possível detectar pelo Deter outros 1350 km2 de desmatamentos, restando 
ainda mais cinco meses para o fechamento da taxa de desmatamento de 2008.

Antecipando-se às dificuldades previstas para o enfrentamento da dinâmica 
do desmatamento para 2008 foi assinado no dia 21 de dezembro de 2007, o De-
creto Federal 6321 (anexo) que busca fortalecer os instrumentos para o controle 
dos desmatamentos. Essa norma baseou-se na Lei de Política Nacional de Meio 
Ambiente (Lei 6.938 de 1981), no Estatuto da Terra (Lei 4504/64) , na Lei que 
estabeleceu o Sistema Nacional de Cadastro rural (Lei Federal no 5.868/72), na 
Lei de Informações Ambientais (10.650/03), na Lei de Crimes e Infrações contra 
o Meio Ambiente (Lei Federal 9.605/98) e no Código Florestal (4771/65 alterado 
pela MP 2166/01).

A formulação do Decreto Federal 6.321/07 que contou com o forte apoio 
da Sub-chefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República 
e com a participação ativa de representantes do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário, Ministério da Agricultura, Incra, Ibama, Ministério de Meio Ambiente 
e dos membros da Comissão Executiva do PPCDAm4 tem por filosofia básica 
a “responsabilização compartilhada”. O Decreto amplia a responsabilidade pela 
busca de soluções para um problema que antes era atribuído fundamentalmente 
ao governo federal. Com o Decreto, a responsabilidade, não apenas do ponto de 
vista jurídico e administrativo, mas fundamentalmente  político, se amplia para os 
governos estaduais e municipais, expondo também a cadeia produtiva e os setores 
econômicos associados ao desmatamento, além é claro dos produtores rurais que 
desmatam ilegalmente.

Em primeiro lugar o Decreto indica que o poder público federal deve prio-
rizar ações de controle e de racionalização do uso do solo em áreas críticas iden-
tificando áreas com risco iminente de degradação. Nessas áreas consideradas 
prioritárias para ações de controle e prevenção dos desmatamentos o governo es-
tabaleceu e está implementando um conjunto de ações mais rigorosas em curso 
desde fevereiro deste ano como.

A lista de municípios prioritários, portanto, é uma estratégia que tem se 
revelado certeira para buscar aumentar o protagonismo dos governos estaduais e 
municipais e o envolvimento dos poderes políticos regionais e locais no enfren-
tamento do desafio de reduzir as taxas de desmatamento e consequentemente as 
emissões de gases de efeito estufa derivados do uso inadequado do solo. Somente 
os 36 municípios Amazônicos constantes da primeira lista editada em janeiro de 
2007 (menos de 6,5% dos municípios do Bioma) foram responsáveis por 50% 
dos desmatamentos de 2007, correspondendo à emissão de 200 milhões de to-
neladas de CO2 na atmosfera. Pela estratégia  do decreto estamos revelando à 
sociedade nacional e internacional quem são os responsáveis por essa dinâmica 

3 A taxa de desmatamento anualmente anunciada pelo INPE no âmbito do PRODES (Programa de Monitoramento do Des-
florestamento na Amazônia) é contabilizada entre 1º de agosto do ano anterior e 31 de julho do ano de base. Por exemplo, 
o índice de 2008 refere-se ao período de detecção entre 1º de agosto de 2007 e 31 de julho de 2008.
4 Ver composição no Decreto s/n. de 03 de julho de 2003)
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que no limite prejudica a todo o País e a todo Planeta. Saímos do generalismo no 
tratamento do desmatamento na Amazônia e passamos a partir de agora a chamar 
à responsabilidade os gestores públicos locais, prefeitos, vereadores e à sociedade 
local organizada.

Como se verá a seguir, o referido Decreto estabelece a base normativa para 
a implementação de ações estratégicas e integradas entre diferentes órgãos do 
governo federal para o exercício do monitoramento e controle preventivos da ex-
pansão da fronteira do desmatamento ilegal de florestas em regiões (municípios) 
onde tal dinâmica se verifica acelerada na dinâmica recente. 

O princípio fundamental que norteou a formulação do decreto foi o da res-
ponsabilidade compartilhada (entre governo federal, estaduais, municípios e ca-
deia produtiva agropecuária e florestal). Pensar globalmente, agir localmente. Em 
outras palavras o desafio da redução dos desmatamentos na Amazônia não é ex-
clusivo do governo federal de sorte que as soluções deve ser assumidas de forma 
compartilhada entre os diferentes setores e esferas do governo e da sociedade.

Base normativa do Plano de Ação para 2008 derivada do Decreto Federal 
6321/07

As principais medidas derivadas do Decreto Federal 6321/07, formuladas 
entre janeiro e início de março, são explicadas resumidamente no texto abaixo.
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1. FoCo em munICíPIos PrIorItárIos

O MMA estabeleceu uma lista de municípios prioritários para ações pre-
ventivas e de controle dos desmatamentos por meio da Portaria MMA 28, de 27 
de janeiro de 2008, responsáveis por 50% dos desmatamentos de 2007. Novos 
municípios poderão integrar a lista, a cada ano, de acordo com os critérios esta-
belecidos no decreto. Três são os critérios adotados para seleção dos municípios: 
total desmatado desde o início do monitoramento, total desmatado nos últimos 
três anos e aumento de taxa de desmatamento em pelo menos três vezes nos últi-
mos cinco anos (consecutivas ou não). 

Os princípios básicos que orientaram a adoção dessa estratégia são: i) é pre-
ciso foco para promovermos real sinergia e integração entre as ações de governo e 
da sociedade; ii) os poderes locais e a sociedade local devem se engajar na busca 
e implementação de soluções; iii) com o foco nos municípios ficam mais claros os 
principais vetores que causam os desmatamentos em cada uma das diferentes regi-
ões abordadas propiciando a adoção de medidas apropriadas a cada vetor e região. 

2. InteGrAção entre reGulArIzAção FundIárIA e AmbIentAl

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA promoveu 
mediante a Instrução Normativa 44/88 convocação para atualização cadastral dos 
imóveis rurais situados nos municípios constantes da lista de que trata a Portaria 
28/08. Essa atualização visou atualizar e reunir dados e informações geo-espacia-
lizadas para monitorar, de forma preventiva, a ocorrência de novos desmatamen-
tos, bem como, promover a integração e a gestão compartilhada entre as políticas 
agrária, agrícola e ambiental. 

O recadastramento está sendo feito mediante a apresentação pelo proprie-
tário (ou posseiro) de informação georreferenciada do imóvel e de dados sobre 
uso do imóvel de forma a permitir um monitoramento mais preciso acerca da di-
nâmica de ocupação do uso do solo. O recadastramento também tem por objetivo 
levantar dados para as ações do Incra de regularização fundiária, um dos maiores 
desafios no que se refere ao controle da expansão das fronteiras agropecuária e 
florestal ilegal na Amazônia.

Os imóveis rurais que não forem objeto de recadastramento no prazo defini-
do pela IN estão tendo os seus certificados de cadastro de imóveis rurais (CCIR) 
tornados sem efeito o que significa que não terão acesso a crédito público, e pode-
rão sofrer restrições nas transações que envolvam o imóvel (venda, arrendamento, 
desmembramento, transmissão em herança), oferecimento em garantia a emprés-
timos público ou privado. Os bancos públicos e privados terão acesso (via web do 
INCRA) aos dados sobre a vigência dos CCIRs. Neste sentido diz o artigo 7o da 
Instrução Normativa 44/08 do INCRA:
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3. novAs reGrAs PArA o CrédIto rurAl

Aprovada em 28 de fevereiro pelo Conselho Monetário Nacional a Resolu-
ção 3545/08 do Banco Central estabelece um conjunto de condições ambientais 
para o acesso ao crédito pelos produtores rurais em imóveis situados nos municí-
pios do Bioma Amazônia. 

São as seguintes condições: a) CCIR válido; b) regularidade em relação à 
Reserva Legal e Área de Preservação Permanente, ou ter dado entrada em proce-
dimento formal para regularização junto ao órgão ambiental estadual; c) imóvel 
do tomador não pode constar da lista do Ibama de imóveis embargados; e d) se-
guir as condicionantes do Zoneamento Ecológico-econômico, se houver. 

Nos casos dos imóveis situados nos 36 municípios da Portaria MMA 28/08, 
somente poderão ter acesso ao crédito os imóveis que se recadastrarem nos ter-
mos da IN 44/08 do Incra. 

É a primeira vez que o Conselho Monetário Nacional, composto pelo Pre-
sidente do Banco Central, pelo Ministro da Fazenda e pelo Ministro do Planeja-
mento, discute o tema dos desmatamentos, da regularidade ambiental de imóveis 
rurais, área de preservação permanente e reserva legal. É boa a perspectiva para 
que as regras que estão restritas este ano para o Bioma Amazônia sejam ampliadas 
para todo país. 

Trata-se de um avanço importante em relação ao Protocolo Verde assinado 
pelos Bancos Públicos em 1995 pois agora não se trata mais de uma carta de 
princípios, é regra, cuja adesão deixa de ser voluntária, e vincula todos os bancos 
(públicos e privados) que operam com recursos subsidiados pelo poder público 
para o crédito agropecuário.

4. embArGo do uso eConômICo de áreAs deGrAdAdAs

O embargo do uso agropecuário das áreas desmatadas ilegalmente é agora 
obrigatório e o descumprimento desse embargo, que será monitorado por satélite, 
por sobrevôos e por fiscalização de campo, acarretará ao infrator a vedação de co-
mercialização do produto da área embargada, a proibição de obtenção de crédito 
agropecuário em instituição oficial, o cancelamento de seus registros em órgãos 
ambiental, fiscais (Receita federal) e sanitários, e multa cujo valor será o dobro da 
multa aplicada para o desmatamento ilegal e publicação dos dados do imóvel em 
lista de infratores florestais. 

De acordo com o artigo 2o da IN 001/08:
De acordo com a Instrução Normativa 001/08 (anexa), o Ibama editará e 

manterá atualizada lista e mapas por município dos imóveis e áreas rurais embar-
gados, que operarão da mesma forma que a lista de trabalho escravo do Ministério 
do Trabalho. Isso permitirá que o mercado consumidor selecione o produtor com-
prometido com a conservação da floresta Amazônica e os não comprometidos. A 
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lista, que já está disponível na página eletrônica do Ibama5 baseia-se no artigo 4o 
da Lei Federal 10.650/03 que trata do acesso público a informações ambientais e 
deve ser utilizada para monitoramento e controle de crédito público que não será 
acessível aos produtores e imóveis que constarem das referidas listas.

5. mAIor rIGor nAs AutorIzAções de desmAtAmento nos munICíPIos 
PrIorItárIos

Autorizações para novos desmatamentos com área superior a cinco hectares 
nos municípios constantes da Portaria MMA 28/08 estão proibidas, excetuados 
os casos em que o imóvel obtiver a certificação do INCRA em relação ao geor-
referenciamento de precisão do seu perímetro com comprovação inequívoca da 
titularidade do imóvel nos termos da Lei Federal 10.267/01. 

Assim diz o artigo 6o do Decreto Federal 6321/07:

6. resPonsAbIlIzAção dA CAdeIA de Produção AssoCIAdA Ao desmAtAmento 
IleGAl

As sanções administrativas aplicáveis aos que descumprirem embargo de 
uso de área ilegalmente desmatada serão aplicadas a quem adquirir, intermediar, 
transportar ou comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal 
produzido sobre área objeto do embargo lavrado. 

Essa extensão da sanção administrativa exigirá dos compradores ou interme-
diários (frigoríficos e traders de grãos, por exemplo) o monitoramento e o contro-
le de desmatamento junto aos seus fornecedores, sob pena de responsabilização 
compartilhada das empresas. 

Neste sentido o Decreto Federal 6321/07 acrescentou o seguinte artigo 39-A 
ao Decreto Federal 3179/99 que trata das infrações contra o meio ambiente:

A Instrução Normativa MMA 001/08 determinou que o Ibama poderá, com 
base na sua competência comum e supletiva para fiscalização ambiental e florestal e 
com base na lei de informações ambientais (10.650/03), requerer informações sobre a 
cadeia de fornecedores dos empreendimentos agroindustriais em operação no Bioma 
Amazônia. A omissão por parte dos empreendedores nos dados ou o fornecimento de 
informações falsas serão tratados como crime ambiental nos termos do artigo. 

Assim diz a IN 01/08:

7. revIsão dAs normAs, rotInAs, ProCedImentos e estrAtéGIAs PArA 
FIsCAlIzAção FlorestAl

Foi criado por Decreto assinado pelo Presidente da República em 6 de de-
zembro de 2007 o Grupo de Trabalho de Responsabilização Ambiental, formado 

5 Ver em  http://siscom.ibama.gov.br/geo_sicafi
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por Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Gabinete de Segurança 
Nacional, Advocacia Geral da União, Ministério de Meio Ambiente, Ibama, Mi-
nistério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública e Casas Civil da 
Presidência da República, para rever e aprimorar as normas, as estratégias e as 
rotinas dos órgãos envolvidos para promover ações investigativas, preventivas e 
de responsabilização ambiental (administrativa, criminal e civil) sobre os produ-
tores rurais (em especial os reincidentes) e também para identificar e atuar sobre 
a cadeia produtiva associada aos desmatamentos ilegais. 

Já está operando no âmbito do GT de Responsabilização Ambiental do Pla-
no de Prevenção e Controle dos Desmatamentos na Amazônia força-tarefa que 
neste semestre atuará sobre os 150 maiores casos de desmatamento ocorridos en-
tre 2005 e 2007 nos estados de MT, RO e PA com vistas a promover ações efetivas 
e paradigmáticas de responsabilização administrativa, criminal e civil. 

A atuação sobre esses casos será promovida de forma articulada pelos ór-
gãos que compõem o GT e com baterá a impunidade nos casos de desmatamento 
, queimada e exploração ilegal de florestas e fornecerá subsídios e diretrizes para 
o aprimoramento das estratégias e rotinas dos órgãos para que possam atuar per-
manentemente de forma articulada e com resultados efetivos.

8. AvAlIAção e revIsão do PlAno de Prevenção e Controle dos 
desmAtAmentos

Simultaneamente à implementação da estratégia acima descrita, o Ministé-
rio de Meio Ambiente juntamente com a Casa Civil da Presidência da República 
no âmbito da Comissão Executiva do Plano de Prevenção e Controle dos Desma-
tamentos na Amazônia está coordenando entre novembro de 2007 e junho de 2008 
uma avaliação do plano visando sua revisão e aprimoramento para o lançamento 
de sua 2a etapa a ser implementada entre 2009 e 2011.

A tônica dessa revisão se dá no contexto da necessidade de compartilhamen-
to da responsabilidade pelo tema junto aos Estados e Municípios e também pela 
necessidade já constatada de ampliarmos os esforços no sentido de uma agenda 
positiva que envolve investimentos para atividades econômicas adequadas para a 
região, uma vez que é sabido que somente as ações de controle não serão suficien-
tes para manter de forma consistente e permanente os desmatamentos em queda. 

Neste sentido já vêm sendo feitas as primeiras articulações para a elaboração 
de Planos Estaduais de Prevenção e Controle dos Desmatamentos na Amazônia 
junto aos Estados do Acre, Mato Grosso e Pará. Também estamos trabalhando 
para iniciar um conjunto de ações junto aos 36 municípios da Portaria 28/08 no 
sentido de apoiar a sua estruturação e visando auxiliar o município para alcançar 
a saída da referida lista que somente se dará quando 80% do território do municí-
pio (fora de unidades de conservação e terras indígenas) estiver com os imóveis 
georreferenciados e a taxa de desmatamento cair de forma consistente.

Com as ações acima referidas acreditamos ser possível reverter a tendência 
recente de retomada dos desmatamentos ilegais na Amazônia, exercendo influ-
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ência inclusive na taxa de 2008. Essas ações de per si não serão suficientes para 
manter em queda consistente e permanente (no longo prazo) as taxas de desma-
tamento uma vez que o grande desafio que temos todos (governos e sociedade) 
é o de atribuirmos valor efetivo às florestas em pé. O que deve acontecer com a 
implementação do componente de fortalecimento à produção sustentável previsto 
no PPCDAm desde 2004, mas que ainda não decolou. Esse é na verdade o grande 
desafio colocado para o plano em sua nova etapa de implementação já em 2008 
uma evz que no âmbito do eixo de comando e controle todo esforço vem sendo 
empreendido como se pode deduzir do que foi aqui exposto.
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CrItérIos PArA o ArbItrAmento do dAno 
extrAPAtrImonIAl Ao meIo AmbIente

AnneLise Monteiro steigLeder
Promotora de Justiça em Porto Alegre-RS 

Mestre em Direito pela UFPR

1. Introdução

A consciência da crise ecológica, cristalizada na constitucionalização do 
direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado1,  e o desen-
volvimento de uma nova sensibilidade humana em relação aos impactos desenca-
deados sobre o ambiente, amparada na emergência do paradigma antropocêntrico 
alargado e na ética da solidariedade para com todas as formas de vida, permitiram 
a ampliação da moldura do dano ambiental juridicamente reparável. 

De uma perspectiva individualista e patrimonialista, evolui-se para o reconhe-
cimento do dano ambiental autônomo, que,  por vezes, pode revelar uma dimensão 
extrapatrimonial, pois, como assevera José Rubens Morato Leite, “os direitos de 
personalidade evoluem e já podem ser visualizados e  inseridos como valores am-
bientais de caráter difuso, posto que atingem direitos essenciais ao desenvolvimento 
de toda a coletividade. Sendo o direito ao ambiente um direito fundamental (...), 
pode ser também qualificado como direito de personalidade de caráter difuso, que 
comporta dano extrapatrimonial e que tem como traço marcante a união indeter-
minada de sujeitos, trazendo uma certa comunhão de interesses, pois, quando há 
dano, este atinge toda a coletividade, de forma indiscriminada. Ademais, não há 
como dissociar o meio ambiente equilibrado com o da qualidade de vida, posto que,  
meio ambiente deteriorado, ou não preservado, redunda em diminuição de um valor 
referente a uma expectativa de vida sadia, causando sensação negativa e perda em 
seu sentido coletivo da personalidade, consistente em um dano extrapatrimonial”2.

Portanto, quando  um determinado dano ambiental afetar, não apenas a di-
mensão material do ambiente, a qual é suscetível de avaliação através de perícias, 
levantamentos e medições,  mas também aspectos abstratos e insuscetíveis de 
apropriação, como o valor de existência dos bens ambientais, o bem-estar e a qua-
lidade de vida usufruídas pela comunidade, ou, ainda, os sentimentos coletivos 
nutridos por bens integrantes do patrimônio histórico-cultural, ter-se-á um dano 
de dimensão extrapatrimonial difuso a ser ressarcido3.

1  Art. 225, caput, CF/88
2  LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: RT, 2000, p. 298.
3  Cumpre diferenciar as situações de dano extrapatrimonial difuso daquelas, muitas vezes constatadas no cotidiano, asso-
ciadas a interesses individuais homogêneos, como é o caso de poluição sonora desencadeada por uma casa noturna, afe-
tando a qualidade de vida da vizinhança.  Não há dúvidas de que haverá dano extraparimonial a ser ressarcido, mas trata-se 
de dano individual, ainda que possa ser tutelado pela via de uma ação civil pública. Nessa hipótese, o pedido formulado 
na ação será genérico e, posteriormente, os lesados, valendo-se do efeito erga omnes da sentença procedente, liquidarão 
seus danos individuais, na forma do Código de Defesa do Consumidor. Entendemos que no dano extraparimonial difuso, 
os lesados são indetermináveis e o bem lesado é indivisível e inapropriável. 
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A dúvida inicial é exatamente sobre a forma de reparar esse dano.
Propondo a reparação não pecuniária dos danos extrapatrimoniais, Anderson 

Schreiber assinala que “as infindáveis dificuldades em torno da quantificação da 
indenização por dano moral revelaram a inevitável insuficiência do valor monetá-
rio como meio de pacificação dos conflitos decorrentes de lesões a interesses ex-
trapatrimoniais, e fizeram a doutrina e a jurisprudência de toda parte despertarem 
para a necessidade de desenvolvimento de meios não pecuniários de reparação. 
Tais meios não necessariamente vêm substituir ou eliminar a compensação em di-
nheiro, mas se associam a ela no sentido de efetivamente aplacar o prejuízo moral 
e atenuar a importância pecuniária no contexto da reparação”4.  

Concordando com tal assertiva, entendemos que a solução do art. 13 da Lei 
7347/85, mediante a qual, havendo indenização em dinheiro, esta é revertida para 
o Fundo de Recuperação de Bens Lesados, não representa  utilidade concreta para 
o meio ambiente, sendo a opção pela compensação ecológica um meio que pro-
porciona benefícios mais imediatos e palpáveis para a comunidade afetada5.

No entanto, a praxe judiciária tem sido  o arbitramento de indenização por 
danos extrapatrimoniais, tanto individuais como difusos, de modo que não pode-
mos nos furtar de uma análise mais aprofundada sobre os critérios utilizados, so-
bretudo na seara da responsabilidade civil objetiva. Ocorre que, como também se  
verifica com o dano moral individual, não existem critérios, no direito positivo6, 
para arbitramento do valor da indenização, de modo que o presente  artigo se pro-
põe a delimitar alguns critérios a serem utilizados pelo aplicador do direito para o 
arbitramento do dano extrapatrimonial difuso associado ao meio ambiente.

2. o dAno extrAPAtrImonIAl AmbIentAl no dIreIto brAsIleIro 

A respeito do conceito jurídico de dano,  Maria Martha Agoglia assevera que 
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 subjetivo. Tais interesses 
simples ou de fato, sempre que sejam lícitos, merecem a tutela jurídica. Por sua 
vez, o interesse afetado pode ser individual ou supraindividual, já que o dano ju-
rídico abarca também a lesão a interesses difusos ou coletivos7. 

4  SCHREIBER, Anderson.  Novos paradigmas da responsabilidade civil.  Da erosão dos filtros da reparação  à diluição dos 
danos. Rio de Janeiro: Renovar, 2007,  p. 188.
5  Ver a respeito nosso Responsabilidade civil ambiental. As dimensões do dano ambiental no direito brasileiro.  Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 263.
6  O Código Civil de 1916 trazia no seu bojo algumas indicações de critérios para a reparação de prejuízos imateriais, como 
se observava nos artigos 1.538, 1.547 e 1.548, com algumas minúcias. Além dos mencionados dispositivos dos Códigos 
Civis, são poucas as leis que contêm orientações para o arbitramento de indenizações por dano moral. Entre elas, o Código 
Brasileiro de Telecomunicações (o mais utilizado) e outras já revogadas, como o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), a Lei 
de Imprensa (Lei nº 5.250/67) e a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 5.988/73). O próprio Código Civil em vigor contém 
alguns parâmetros equivalentes aos do diploma anterior, já citados, como se vê nos artigos 949 e 953 Contudo, essa equi-
valência, hoje, é marcada por uma maior escassez de parâmetros comparando-se os dois estatutos. E não se pode deixar de 
referir existir uma certa inadequação dos dispositivos em tela, porque exigem prova dos prejuízos materiais, quando já se 
sabe, atualmente, que tais lesões são in re ipsa, dispensando comprovação para que a indenização seja deferida.
7  AGOGLIA, Maria Martha. El dano jurídico: enfoque actual. Buenos Aires:  La Ley, 1999,  p. 59.
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Esclarece a autora que o dano lesiona o interesse de maneiras diversas: a) 
alterando a essência do bem propriamente dito (quando causa sua deterioração ou 
destruição); ou b) impedindo que a pessoa satisfaça suas necessidades sem oca-
sionar destruição ou diminuição ao bem. Em ambas  situações altera-se a relação 
da pessoa com o bem jurídico, impossibilitando-a de obter proveito do mesmo.

Na hipótese de um dano extrapatrimonial, ocorre a lesão a um bem jurídico 
ao qual estão associados interesses igualmente tutelados pelo direito, mas que são 
insuscetíveis de valoração precisa, posto que não podem ser medidos ou aferidos 
por instrumentos físicos8.

Por conseguinte, a consciência sobre a crise ecológica, a constitucionaliza-
ção do direito fundamental ao meio ambiente e a abertura do sistema jurídico a 
valores imateriais, como o bem-estar,  a qualidade de vida, os valores estéticos, 
culturais, paisagísticos, permitiu a ampliação da moldura jurídica do dano repará-
vel, de modo a reconhecer a indenização por danos de natureza extrapatrimonial, 
vinculados ao interesse jurídico de grupos de pessoas indetermináveis na manu-
tenção do equilíbrio ecológico. 

Na esteira dessa ampliação, o legislador brasileiro trouxe a previsão legal 
do dano extrapatrimonial  ambiental9 com as alterações introduzidas pela Lei 
n.o 8.884/94 no sistema da ação civil pública. O art. 88 da referida lei alterou 
o art. 1.o da Lei n.o 7347, que passou a ter a seguinte redação: “Regem-se pelas 
disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados”. Conforme o entendimento de Leite, 
Buzaglo Dantas e Fernandes, a Constituição Federal de 1988, ao assegurar o direi-
to à indenização por dano material, moral ou à imagem, não faz qualquer espécie 
de restrição que leve à conclusão de que somente a lesão ao patrimônio moral do 
indivíduo isoladamente considerado é que seria passível de reparação.10

O tema da reparação do dano moral a outros que não pessoas físicas já me-
receu atenção dos tribunais superiores. Assim, o Superior Tribunal de Justiça es-
tabeleceu a clara possibilidade de reparação moral à pessoa jurídica. No Recurso 
Especial n.o 60.033-2-MG, o Ministro Rosado de Aguiar afirmou que “a pessoa 
jurídica, criação da ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, es-
tando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, 
porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, 
passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo cível ou 
comercial onde atua”.11

Verifica-se, portanto, que a proteção dos valores extrapatrimoniais não está res-
trita aos valores morais individuais da pessoa física. Tal entendimento dos tribunais 
com relação às pessoas jurídicas é o primeiro passo para que se aceite a reparabilida-

8  REIS, Clayton. Avaliação do dano moral. 4ª ed.  RJ: Forense, 2002, p. 9.
9  Utilizaremos a expressão como sinônima da expressão “dano moral coletivo ou difuso”.
10 LEITE, DANTAS e FERNANDES, Daniele Cana Verde. O dano moral ambiental e sua reparação. Revista de Direito 
Ambiental. SP: RT, vol. 04,  out/dez. 1996,  p.61.
11 RAMOS, André de Carvalho. Ação civil pública e o dano moral coletivo. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, 
v.25, p.81-82, jan./mar. 1998.
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de do dano moral em face de uma coletividade que, apesar de ente despersonalizado, 
possui valores morais e um patrimônio ideal que merece proteção. Assim se posicio-
na Leite, ao apontar a impossibilidade de dissociação entre o social e individual, per-
cebendo-se que “o ser humano sente os efeitos da lesão perpetrada em face do bem 
ambiental da coletividade”, pois “quando se lesa o meio ambiente, em sua concepção 
difusa, atinge-se concomitantemente a pessoa no seu status de indivíduo relativamen-
te à cota-parte de cada um e, de uma forma mais ampla, toda a coletividade”.12

Na mesma direção, Stiglitz, afirma que o ponto de partida para a dimensão 
social dos sentimentos e afeições humanas situa-se na idéia da moral dos grupos 
humanos (que traduzem uma entidade qualitativa intermediária entre a pessoa física 
e a jurídica.13 De acordo com esta linha de pensamento, Stiglitz e Morello defendem 
a concepção do dano moral coletivo, partindo da idéia de que a noção de dano moral 
está vinculada ao conceito de prejuízo extrapatrimonial, ou lesão aos sentimentos 
pessoais, afeições legítimas ou tranqüilidade anímica, e tem uma matiz social na 
medida em que nasce das relações de uma pessoa com seu ambiente ou circunstân-
cia físico-temporal. Conceituam o dano moral coletivo como aquele que referente 
“a un grupo o categoria que, colectivamente y por una misma causa global, se ve 
afectada en derechos o intereses de subida significación vital, que sin duda, son 
tutelados de modo preferente por la Constitución y la Ley”.14 Finalmente, destacam 
que este tipo de dano “asume la condición de cierto sólo en relación al grupo o ca-
tegoria, mas no singularmente respecto a sus miembros, titulares de cada fracción 
del interés menoscabado. En tales casos, el destino del todo o parte de las indem-
nizaciones se liga con el matiz de lo social, pues deberían afectarse a un fondo de 
recuperación, reconversión o eliminación de las causas del daño colectivo”.15

Lorenzetti concorda com este posicionamento, dizendo que na Argentina já 
há diversos precedentes jurisprudenciais16 admitindo o dano moral coletivo, sob o 

12 LEITE, Dano ambiental..., op. cit., p.298.
13 STIGLIZ, Gabriel. Daño moral individual y colectivo: medio ambiente, consumidor y dañosidad colectiva.  Revista de 
Direito do Consumidor, SP, v. 19, jul/set. 1996,  p.70, e MORELO, Augusto. Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho 
Civil, Ver. Notarial, n. 877, p. 1642, texto publicado na  Revista de Direito Ambiental, ano 2, v. 6, abr/jun 1007, p. 140.
14 Tradução livre: “a um grupo ou categoria que, coletivamente e por uma mesma causa global, se vê afetada em direitos ou 
interesses de sabida significação vital que, sem dúvida, são tutelados de modo preferencial pela Constituição e pela lei”. ( 
MORELLO, Augusto. Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, Ver. Notarial, n.877, p.1642, texto publicado na 
Revista de Direito Ambiental, ano 2, v.6, p.140, abr./jun. 1997).
15 Tradução livre: “assume a condição de certo somente em relação ao grupo ou categoria, mas não singularmente a cada 
um de seus membros, titulares de cada fração do interesse lesado. Em tais casos, o destino do todo ou parte das indeniza-
ções se liga a uma matiz social, pois deve ser destinado a um fundo de reparação, recuperação ou eliminação das causas do 
dano coletivo.” (MORELLO, op. cit., p.140).
16  Também reconhece o dano moral coletivo o precedente da Câmara de Apelação Cível e Comercial de Azul, que reco-
nheceu o direito a danos morais coletivos, no processo n.o 37.899, de 22.10.96, movido por Municipalidade de Tandil 
contra Transportes Automotores “La Estrella” S.A. Neste feito, o Município postulou o ressarcimento de danos materiais 
e morais provocados por um ônibus da requerida, que se deslocou, sem condutor algum, por uma rua da cidade, colidindo 
contra uma fonte e um grupo de esculturas denominadas “Las Nereidas”, importante bem cultural da comunidade, por sua 
qualidade e antigüidade. Na ementa do acórdão, consta que: Debe admitirse el daño colectivo extrapatrimonial sufrido por 
la comunidad de Tandil por la privación del del uso, goce y disfrute de un bien relevante del dominio público municipal 
(una escultura ubicada en un lugar público). Ello así, tanto si se parte del concepto de daño sofrido colectivamente como 
lesión a un bien colectivo, atendiendo a la naturaleza extrapatrimonial y colectiva de ese bien agraviado, como si se centra 
el enfoque en el estado espiritual disvalioso que recae en la esfera social de una categoría de sujetos – los habitantes de 
Tandil que disfrutaban de la escultura – por la afectación a una obra del patrimonio cultural local, que ostenta protección 
normativa constitucional.
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fundamento da sua função ressarcitória e punitiva. Refere que “o que nos interessa 
por em relevo é que essa teoria aponta, basicamente, para a destruição da razão 
econômica, que permitiu que o dano se ocasionasse. Era mais rentável deixar que 
o prejuízo se realizasse que preveni-lo; o dano punitivo arruina este negócio e 
permite a prevenção”.17

Para Bittar Filho, dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de 
uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado cír-
culo de valores coletivos. Refere que “quando se fala em dano moral coletivo, 
está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa co-
munidade (maior ou menor), idealmente considerada, 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”.18  

Paccagnella desenvolve conceito de dano moral ambiental semelhante, re-
ferindo a importância de ter presente a noção de patrimônio ambiental, alheia à 
visão individualista de valor econômico:

o dano ao patrimônio ambiental, ou dano ecológico, é qualquer alteração ad-
versa no equilíbrio ecológico do meio ambiente (...) Por sua vez, o dano moral am-
biental não tem repercussão no mundo físico, em contraposição ao dano ao patri-
mônio ambiental. Esse dano moral ambiental é de cunho subjetivo, à semelhança 
do dano moral individual. Aqui também se repara o sofrimento, a dor, o desgosto 
do ser humano. Só que o dano moral ambiental é o sofrimento de diversas pessoas 
dispersas em uma certa coletividade ou grupo social (dor difusa ou coletiva), em 
vista de um certo dano ao patrimônio ambiental (...) Exemplificando, se o dano 
a uma paisagem causar impacto no sentimento da comunidade daquela região, 
haverá dano moral ambiental. O mesmo se diga da supressão de certas árvores 
da zona urbana, ou de uma mata próxima ao perímetro urbano, quando tais áreas 
forem de especial apreço pela coletividade.19

Ainda, merece colação posicionamento do Ministro Luiz Fux,  ao afirmar que 

“...o meio integra  inegavelmente a categoria de interesse difuso, posto ina-
propriável uti singuli. Consectariamente, a sua lesão, caracterizada pela dimi-
nuição da qualidade de vida da população, pelo desequilíbrio ecológico, pela 
lesão a um determinado espaço protegido, acarreta incômodos físicos ou lesões 
à saúde da coletividade, revelando atuar ilícito contra o patrimônio ambien-
tal, constitucionalmente protegido. Deveras, os fenômenos, analisados sob o 

17 LORENZETTI, Ricardo Luiz. Teoria geral do dano ambiental moral.  Revista de Direito Ambiental, SP: RT, v. 28,  out/
dez, 2002,  p.147-149.
18 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro.  Revista de Direito do 
Consumidor, SP: RT, v. 12, out/dez. 1994, p.55.
19 PACCAGNELLA, Luís Henrique. Dano mora ambiental.  Revista de Direito Ambiental, SP: RT, ano 4, v. 13, jan;mar. 
1999,  p.45-46. O autor refere que no âmbito dos interesses difusos, é impossível a exclusiva consideração do dano material 
sob o aspecto econômico, situação que tem levado a confusões entre os conceitos de danos morais ambientais e danos ao 
patrimônio ambiental. Afirma que a diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, a lesão a um 
determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde, se constituem em lesões ao patrimônio ambiental. 
O dano moral ambiental, por seu turno, vai aparecer quando, além (ou independentemente) dessa repercussão física no pa-
trimônio ambiental, houver ofensa ao sentimento difuso ou coletivo. A ofensa ao sentimento coletivo se caracteriza quando 
o sofrimento é disperso, atingindo considerável número de integrantes de um grupo social ou comunidade.
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aspecto da repercussão física ao ser humano e aos demais elementos do meio 
ambiente, constituem dano patrimonial ambiental. O dano moral ambiental 
caracteriza-se quando, além dessa repercussão física no patrimônio ambien-
tal, sucede ofensa ao sentimento difuso ou coletivo – v. g.: o dano causado 
a uma paisagem causa impacto no sentimento coletivo, consubstanciado no 
sofrimento da comunidade, ou do grupo social, diante de determinada lesão 
ambiental. Destarte, não se pode olvidar que o meio ambiente pertence a todos, 
porquanto a Carta Magna de 1988 universalizou este direito, erigindo-o como 
um bem de uso comum do povo. Desta sorte, em se tratando de proteção ao 
meio ambiente, podem coexistir o dano patrimonial e o dano moral, interpre-
tação que prestigia a real exegese da Constituição em favor de um ambiente 
sadio e equilibrado”20.

Dos textos acima, extrai-se que o  fundamento para a admissibilidade do 
dano extrapatrimonial ambiental é que a coletividade, como conglomerado de pes-
soas que vivem em determinado território, unidas por fatores comuns, é norteada 
por valores, os quais resultam da amplificação dos valores dos indivíduos com-
ponentes da coletividade. “Assim, como cada indivíduo tem sua carga de valores, 
também a comunidade, por ser um conjunto de indivíduos, tem a sua dimensão 
ética”.21 Os valores coletivos dizem respeito à comunidade, independentemente 
de suas partes, o que lhes confere um caráter nitidamente indivisível.

Bittar Filho refere que um complexo cultural é formado simultaneamente 
por dois grupos de elementos: os elementos externos ou objetivos (fatos, coi-
sas signos, tradições), que formam os elementos transcendentes da cultura; e os 
elementos internos ou subjetivos (sentimentos, idéias, emoções, julgamentos de 
valor etc.), que são seus elementos imanentes. Aponta que a conjugação destes 
elementos forma um sistema articulado, “onde vemos objetos ou fatos de ordem 
material, associados a reflexos condicionantes, com os correspondentes sentimen-
tos e idéias. Estes elementos penetram o homem, instalam-se mesmo dentro de 
sua fisiologia: e fazem-se enervação, sensibilidade, emoção, memória, volição, 
motricidade”.22

Daí que, mesmo nos casos de danos exclusivamente ambientais, haverá sem-
pre a lesão a interesses humanos juridicamente protegidos, pois, além do desequi-
líbrio ecológico acaso produzido, outros valores resultam afetados, tais como a 
qualidade de vida e a saúde, o sossego, o senso estético, os valores culturais, his-
tóricos, paisagísticos, o valor de existência que se atribui ao meio ambiente. Em 
síntese, o próprio interesse difuso da sociedade estará sendo lesado, com o que se 
reconhece uma dimensão imaterial também ao dano ecológico puro. Confiram-se, 
exemplificativamente, os seguintes precedentes:

Poluição ambiental. Ação civil pública formulada pelo Município do Rio de 
Janeiro. Poluição consistente em supressão da vegetação do imóvel sem a devida 

20  Voto vencido no RESP. 598.281-MG, Rel. Min. Teori Alvino Zavascki, j. em 02.05.2006.
21 BITTAR FILHO, Do dano..., op. cit., p.51.
22 BITTAR FILHO, Do dano..., op. cit., p.51. 
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autorização municipal. Cortes de árvores e início de construção não licenciada, 
ensejando multas e interdição do local. Dano à coletividade com infringência às 
leis ambientais, Lei Federal 4771/65, Decreto Federal 750/93, artigo 2.o, Decreto 
Federal 99.274/90, artigo 34 e inciso XI, e a Lei Orgânica do Município do Rio de 
Janeiro, artigo 477. Condenação à reparação dos danos materiais consistentes no 
plantio de 2800 árvores e ao desfazimento das obras. Reformam a sentença para 
inclusão do dano moral perpetrado à coletividade. Quantificação do dano moral 
ambiental razoável e proporcional ao prejuízo coletivo. A impossibilidade de re-
posição do ambiente ao estado anterior justificam a condenação em dano moral 
pela degradação ambiental prejudicial à coletividade. Provimento ao recurso.23

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DANO PATRIMONIAL E 
DANO MORAL COLETIVO, REPARAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A responsa-
bilidade pelos atos que desrespeitam as normas ambientais é objetiva, não per-
quirindo quanto à culpa (Lei 6938/81). Portanto, é o poluidor obrigado, indepen-
dentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos patrimoniais e 
extrapatrimoniais (morais) causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. 224. O meio ambiente goza de proteção constitucional, ex-vi do art. 
225, III e §3º, da Constituição Federal e legislação inferior, e a efetividade da pro-
teção ao meio ambiente, de interesse da coletividade, só é alcançada apenando-se 
o causador do dano. Assim, em sendo o evento danoso incontroverso, decorrente 
de degradação ambiental consistente em poluição atmosférica e do solo, como no 
caso dos autos, a conseqüência é a procedência do pedido. 3. O advento do novel 
ordenamento constitucional – no que concerne à proteção do dano moral – pos-
sibilitou ultrapassar a barreira do indivíduo para abranger o dano extrapatrimo-
nial à pessoa jurídica e à coletividade. O meio ambiente integra inegavelmente a 
categoria do interesse difuso, posto inapropriável uti singuli. Dessa forma, a sua 
lesão, caracterizada pela diminuição da qualidade de vida da população, pelo de-
sequilíbrio ecológico, pela lesão  a um determinado espaço protegido, acarreta in-
cômodos físicos ou lesões à saúde da coletividade, revelando lesão ao patrimônio 
ambiental, constitucionalmente protegido, ensejando a reparação moral ambiental 
causada à coletividade, ou seja, os moradores daquela comunidade. 4. Sentença 
reformada. Condenação da requerida/apelada a recuperar  e compensar os danos 
ambientais socioeconômicos e à saúde pública, bem como o dano moral coletivo. 
Apelo conhecido e provido.

DANO AMBIENTAL. MATA ATLÂNTICA. DESMATAMENTO. REPA-
RAÇÃO DEVIDA. Verificado, mediante laudo pericial técnico, o desmatamento 
de mata atlântica, área de preservação que constitui patrimônio da coletividade, a 
reparação dos danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente é impera-
tivo legal, devendo a indenização compreender também o período em que a cole-
tividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia25.

23 TJRJ, Apelação Cível n. 2001.001.14586, 2.a Câmara Cível, Rel. Des. Maria Raimunda T. Azevedo, j. 24.09.2002.
24  TJGO, 5ª Turma julgadora da 3ª Câmara Cível – votação unânime. Apelação Cível n. 108156-4/188 (200700552663) 
Comarca de Itumbiara, Rel. Juiz G. Leandro S.  Crispim, j. em 28.06.2007.
25 TJMG, Ap. Cív. N. 1.0183.03.062431-0/001, Rel. Des. Nilson Reis, j. em 23.11.2004 
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AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE PÁSSAROS EM CATIVEIRO. 
APREENSÃO. DANO COM EFEITO MORAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. 
A apreensão, pela polícia, de pássaros mantidos em cativeiro para serem reinte-
grados ao meio ambiente, caracteriza ofensa que extrapola o terreno dos danos 
meramente patrimoniais, constituindo, em verdade, danos com efeitos morais ou 
simplesmente danos extrapatrimoniais com ofensa ao direito difuso ao meio am-
biente. Em casos tais, torna-se satisfatório o arbitramento de um valor de indeni-
zação que, na hipótese, é fixado de forma subjetiva, diante das especificidades de 
cada  caso concreto, tais como circunstâncias do fato, gravidade de perturbação, 
reparabilidade do dano, tipo de agressão, espécies afetadas e, ainda, dentre outros 
critérios, também a condição econômica da parte envolvida26. 

Tais precedentes revelam a  conscientização de que só a preservação de um 
ambiente equilibrado pode assegurar à humanidade as condições necessárias à sua 
subsistência como espécie no planeta. Trata-se da ampliação dos requisitos para 
que a dignidade da pessoa humana seja tutelada, reconhecendo-se que as pessoas 
dependem de um espaço ecologicamente equilibrado para que possam ter  quali-
dade de vida, a qual requer o convívio (ou a possibilidade futura de) com os bens 
ambientais ou dotados de valor histórico-cultural.

Importa esclarecer que tais precedentes não atribuem uma dignidade espe-
cífica aos seres não humanos, de forma que não existe uma ruptura com o para-
digma antropocêntrico. Apenas indicam o reconhecimento do valor intrínseco ao 
próprio ambiente degradado,  correspondente ao seu valor de existência.

O valor de existência, também denominado valor moral,27 vincula-se à per-
cepção de que, a par do valor de consumo dos bens naturais, as pessoas atribuem 
valor à simples conservação de um bem ecológico independentemente do seu 
consumo e de seu valor de uso atual ou futuro.28 Parte do princípio de que não-
usuários consideram de grande valor o fato que determinados bens ambientais es-
cassos sejam mantidos intactos. Como destaca Paraíso, “isso é válido para os ani-
mais em extinção ou outros ativos ambientais que podem estar muito distantes do 
cotidiano das pessoas. Existem pessoas dispostas a pagar pela sua preservação”.29 
Ou, como prefere Cruz, “no valor de existência se pretende apurar o valor intrín-
seco do bem danificado, procurando avaliar a perda sofrida pela comunidade, in-

26 TJMG, 1002403115977-5/001 (1), Rel. Des. Geraldo Augusto, j. em 10.05.2005.
27 DERANI, Direito ambiental econômico. SP: Max Limonad, 1997, p.137.
28 O valor de uso atual de um bem é o valor atribuído pelos indivíduos ao consumo atual in situ do recurso, havendo ou não 
pagamento pela utilização do bem ou degradação ambiental. Trata-se, por exemplo, do valor que um apreciador da natureza 
selvagem dá a um Parque Nacional, que um biólogo atribui à possibilidade de observar determinadas espécies. O valor de 
uso costuma ser dividido entre uso-produto e uso-consumo. O primeiro corresponde aos recursos naturais negociados no 
mercado, ao passo que o valor de uso-consumo é dos bens consumidos, sem passar pelo mercado.
O valor de opção, que compreende o valor de opção em sentido estrito e o de quase opção, é relativo à utilização potencial 
do recurso. Trata-se de um valor indireto, atribuído ao ambiente com base no risco de perda dos benefícios que o ambiente 
proporciona às pessoas ou mesmo a seus herdeiros, ou seja, traduz o valor potencial do bem, na hipótese de sua destruição 
irreversível. Funda-se em raciocínios hipotéticos, supondo a perda de benefícios potenciais, futuros (SENDIM, José de 
Sousa Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do dano através da restauração natural. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1998,p. 90,  DERANI, Direito..., op. cit., p.137). 
29 PARAÍSO Maria Letícia de Souza.  Metodologias de avaliação econômica dos recursos naturais.  Revista de Direito 
Ambiental, SP: RT, ano 2, v. 6, abr/jun, 1997, p.98.
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dependentemente e para além dos valores patrimoniais atingidos, ou de qualquer 
valor de uso que possa ser atribuído ao bem”.30

Sendim aponta que o fato de a doutrina indicar a possibilidade dos indiví-
duos atribuírem um valor de existência a um bem ambiental pode fundamentar-se 
“em considerações de várias ordens, como, por exemplo: a possibilidade de con-
servação de bens para a utilização por outros, mesmo que o avaliador não tenha 
essa possibilidade (vicarious value) e a conservação dos bens para as gerações 
futuras (bequest value)”.31

O valor de existência decorre da irreversibilidade do dano ambiental, no 
sentido de que a Natureza, ou bens dotados de valor histórico-cultural, jamais 
se repetem. Pode haver uma percepção sensorial, no sentido de que houve a re-
generação natural ou a depuração da poluição – quando isso for tecnicamente 
possível - , mas, na realidade, os elementos naturais são únicos, possuem um valor 
intrínseco. Assim, a extinção de um animal é um fato com conteúdo ético, e não é 
indenizado pelo pagamento em pecúnia do possível valor de mercado do animal. 
A respeito, Paraíso assinala que:

Quando se fala em valor de existência, fala-se de dimensão ética. O sentido de 
dever do homem que toma esse tipo de atitude diz que ele não deve desejar para a 
natureza aquilo que não deseja para si: a extinção. Por isso, coisas tão simples pas-
sam a ter valor. E métodos para calcular este valor estão sendo desenvolvidos.32

O reconhecimento do valor de existência foi incorporado à legislação brasi-
leira através do Decreto 4339/2002, que versa sobre a Política Nacional da Biodi-
versidade. Em seu Anexo, dentre os princípios da referida política, consta:

XIV – valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais 
e inclui valor de uso direto e indireto, de opção de uso futuro e, ainda, valor in-
trínseco, incluindo os  valores ecológico, genético, social, econômico, científico, 
educacional, cultural, recreativo e estético.

Além das situações de dano ecológico puro acima mencionadas, haverá 
dano ambiental de natureza extrapatrimonial a ser indenizado nas situações de 
exposição da população à poluição nas suas mais diversas formas (ruído, poluição 
atmosférica, hídrica,...), percebendo-se que a saúde, a tranqüilidade e a qualidade 
de vida de pessoas indeterminadas sofre um decréscimo, e, mesmo que reparado 
o dano ecológico puro, a reparação não será integral se não considerada esta di-
mensão imaterial, de lesão à qualidade de vida, indenizando-se o tempo durante 
o qual ocorreu a perda de bem estar. Confira-se o seguinte precedente do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. OBRIGAÇÃO DE FA-
ZER. PERDA DE OBJETO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. Trata-se de 
ação civil pública aforada pelo Ministério Público objetivando que a ré se abste-

30 CRUZ, Branca Martins da. Princípios jurídicos e econômicos para a avaliação do dano ambiental. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 3., 1999, São Paulo. Anais do Congresso do Instituto O Direito por um 
Planeta Verde, São Paulo: IMESP, 1999. p.120.
31 SENDIM, op. cit., p.90.
32 PARAÍSO, op. cit., p.98.
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nha de utilizar o jingle de anúncio de seu produto, o qual seria gerador de poluição 
sonora no meio ambiente, o que ensejaria danos morais difusos à coletividade. 
Com relação à obrigação de fazer, a ação perdeu seu objeto por fato supervenien-
te, decorrente de criação de lei nova regulando a questão. No entanto, em relação 
aos danos morais, prospera a pretensão do Ministério Público, pois restou ampla-
mente comprovado que, durante o período em que a legislação anterior estava em 
vigor, a requerida a descumprira, causando poluição sonora e, por conseguinte, 
danos morais difusos à coletividade33.

E, ainda, os danos ambientais imateriais estarão associados aos danos ma-
teriais impostos a prédios, monumentos e demais bens históricos e culturais e 
aos danos à paisagem, pois a qualidade de vida deve ser compreendida de forma 
ampla, como passível de abarcar todos os valores culturais de uma sociedade, per-
cebendo-se a emergência de uma nova sensibilidade em relação ao mundo natural, 
que se abre ao belo, à arte, ao valor da espiritualidade humana. Nessas situações, 
a destruição de um bem cultural acarreta a perda da oportunidade de as futuras 
gerações conhecerem e usufruírem desse bem, o que merece ser indenizado. 

A respeito, confira-se interessante precedente argentino,  relacionado à des-
truição de imóvel com valor histórico-cultural, na cidade de  Buenos Aires:

“Proteccion y Promocion del Patrimonio Historico y Cultural. Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Derechos de incidencia colectiva. Demolición de uma 
casa histórica del Barrio  de Flores. Legitimacion Activa del Defensor del Pueblo 
de la Ciudad. Responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de 
la empresa constructoras a cargo de la demolición. Daño Material y Moral Colec-
tivo. Reparación. Cuatificación. Destino de los fondos abonados em concepto de 
indemnización”34

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina admitiu, em tese,  
o reconhecimento de dano moral coletivo associado à lesão ao patrimônio cultu-
ral, desde que inviável a recuperação do bem, pontuando que a irreversibilidade 
deve acarretar tanto indenização por dano material como dano moral coletivo:

“Apelação Cível. Tombamento. Dever de manutenção e resguardo do bem 
pelo proprietário. Fiscalização obrigatória pela Administração Pública. Imóvel 
parcialmente destruído. Dever de reparar.

De acordo com a legislação municipal (LC 22/95) e Estadual (Lei 5846/80) 
impõe-se tanto ao proprietário como aos entes federativos o zelar pela efetiva ma-
nutenção do bem tombado. Sendo assim, ocorrendo lesão ao patrimônio cultural, 
caberá àqueles o dever de reparar, ou, eventualmente, indenizar, quando impos-
sível o retorno ao status quo ante .Tombamento. Negligência dos proprietários. 
Destruição parcial do bem. Dano moral coletivo. Com  a evolução do amparo ao 
meio ambiente no Brasil, a doutrina pacificou o entendimento acerca da possibi-
lidade de reconhecimento da indenização por dano moral coletivo, quando decor-

33  TJRS, Ap. Cível 70005093406, 10ª CC, Rel. Des.  Luiz Ary Vessini de Lima, j. em 19.02.2004.
34  Exp. 1772/0 – Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA s/amparo. Juzgado de Primera Instancia nº2 
em lo contencioso administrativo y tributário de la ciudad autonoma de Buenos Aires, 27.11.2006.
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rente de agressões ao patrimônio ambiental, com respaldo, após 1994, no art. 1º da 
Lei da Ação Civil Pública. O dano moral coletivo será cabível quando gerar uma 
grave comoção em toda a comunidade envolvida, todavia a indenização somente 
persistirá quando inviável a reparação do prédio tombado”35.

Examinando-se os diversos precedentes citados, percebe-se que as noções de 
“dor”, “sofrimento”, “aflição espiritual” não são exigíveis para a caracterização do 
dano extrapatrimonial difuso,  mesmo porque tais sentimentos relacionam-se com 
possíveis conseqüências do dano, não atuando no plano de seu reconhecimento.36 
A respeito da exigência de sofrimento37 para caracterização do dano,  Ramos sa-
lienta que a dor psíquica que alicerçou 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 
(...) Tal intranqüilidade e sentimento de desapreço gerado pelos danos coletivos, 
justamente por serem indivisíveis, acarreta lesão moral que também deve ser re-
parada coletivamente38. No mesmo sentido, Leite destaca a não exigibilidade de 
dor psíquica para caracterização do dano moral, sendo suficiente a lesão de caráter 
não econômico. 39

A respeito do critério da dor, Anderson Schreiber ensina que
A concreta lesão a um interesse extrapatrimonial verifica-se no momento em 

que o bem objeto do interesse é afetado. Assim, há lesão à honra no momento em 
que a honra da vítima vem a ser concretamente afetada, e tal lesão em si configu-
ra dano moral. A conseqüência (dor, sofrimento, frustração) que a lesão à honra 
possa vir a gerar é irrelevante para a verificação do dano, embora possa servir de 
indício para a análise de sua extensão, ou seja, para a quantificação da indenização 
a ser concedida. Nem aí, todavia, é imprescindível. E, certamente, em nada auxilia 
como critério de verificação do merecimento de tutela dos interesses lesados40.

Stiglitz adverte, no entanto, que a indenização do dano moral coletivo deve 
ser acolhida com critérios de razoabilidade e prudência, na medida em que os 
fatos tenham uma certa gravidade e persistência. Aponta a necessidade de isolar 
deste território aquelas situações não assimiláveis como são os simples transtor-
nos, as inquietudes, dificuldades ou perturbações que estão no risco próprio das 
vicissitudes ou contrariedades que se suscitam em qualquer contingência da vida 
em sociedade.41

35  TJSC, Apelação Cível 2005.013455-7, Lages,  Rel. Des. Volnei Carlin, j. em 06.10.2005. 
36  MORAES, Maria Celina Bodin.  Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais.  RJ: 
Renovar, 2003, p. 131.
37  STJ, Resp. 598.281-MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 02.05.2006. Por maioria, se entendeu que o reconhe-
cimento do dano moral depende da vinculação à noção de dor, de sofrimento psíquico, de caráter individual, pelo que 
incompatível com a noção de transindividualidade. 
38 RAMOS, André de Carvalho. Ação civil pública e o dano moral coletivo.  Revista de Direito do Consumidor, SP: RT, v. 
25, jan/mar 1998, p.83.
39 LEITE, Dano ambiental..., op. cit., p.300.
40  SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas para a responsabilidade civil. Da erosão dos filtros da reparação à diluição 
dos danos. RJ: Renovar,  2007, p.126.
41 STIGLIZ, op. cit., p.69.
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A respeito do sofrimento, e especialmente a sua prova42, entendemos que 
são inexigíveis para a configuração do dano extrapatrimonial, já que as vítimas 
são indetermináveis. Haverá situações em que se perceberá uma certa comoção, 
mas esse elemento não deve ter um peso decisivo para a configuração do dever 
de indenizar, já que a revolta da comunidade quanto ao dano depende do seu grau 
de informação e de sua capacidade de mobilização. Por isso, os valores imateriais 
associados ao bem ambiental degradado devem ser analisados de forma abstrata, 
examinando-se aspectos como a  perda de bem-estar proporcionada pelo bem 
ambiental, seu valor de existência, e a perda da chance das gerações futuras co-
nhecerem o bem. 

Destarte, na linha do que afirma Ramos,43 o dano moral coletivo deverá ser 
presumido a partir da gravidade do dano.

3. CrItérIos PArA o ArbItrAmento do dAno extrAPAtrImonIAl dIFuso

3.1 Funções da reparação

A fim de melhor definir critérios para o arbitramento do dano extrapatrimo-
nial difuso, importa discorrer sobre a tutela reparatória do ambiente, delimitando 
as funções da reparação do dano. Em outras palavras, o que se pretende reparar?

Quanto à dimensão material do dano ambiental, não há dúvidas de que o ob-
jetivo é repor o status quo ante, buscando-se a reposição do equilíbrio ecológico 
do ecossistema degradado, senão na própria área afetada, pelo menos através de 
compensação ecológica44.

Mas, no que se refere ao dano extrapatrimonial, o que se pretende reparar 
exatamente, sobretudo quando se quer um afastamento da noção de sofrimento e 
de dor psíquica individual? 

Menciona Clayton Reis que o dano extrapatrimonial não tem função repa-
radora, já que não existirá equivalência entre o dano e o ressarcimento.  Nesse 
caso, a função da indenização será meramente satisfativa, ou ainda, “uma forma 
de compensar o lesado pelos sofrimentos ocasionados pelo agente do ato ilícito. 
Mesmo porque não haverá meios de se aquilatar o prejuízo decorrente da dor, 

42 Exigindo a prova do dano moral, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro lançou o seguinte precedente: “Civil. Meio 
ambiente. Responsabilidade civil. Vazamento de óleo da Petrobrás na baía da Guanabara. Ação de indenização de lucro 
cessante e dano moral, ajuizada por pescador, julgada procedente. Em tema de dano ecológico, sobre ser objetiva a respon-
sabilidade do poluidor (§ 1.o, do art. 14, da Lei n.o 6.938/81), dada sua especial natureza admitirem-se presunções, seja 
quanto à causalidade, quer com respeito à duração do dano, que, de ordinário, não se comporta em rigores de limites tem-
porais. Prova de que o autor, matriculado na Capitania dos Portos e em Colônia de Pesca no Caju, e de que auferia ganhos 
mensais de R$ 800,00. Depoimentos de que a paralisação da atividade transcorreu durante três meses. Lucro cessante neste 
período. Dano moral, todavia que não decorre necessariamente do material. Recurso da ré parcialmente provido e do autor, 
prejudicado” (TJRJ, Apelação Cível 2002.001.16035, 7.a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Roldão F. Gomes, j. 01.10.2002, 
obtido no site www.tj.rj.gov.br).
43 RAMOS, op. cit., p.85.
44  Ver a respeito da reparação do dano ambiental nosso Responsabilidade civil ambiental – as dimensões do dano ambiental 
no direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 235 e seguintes.
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pois este sentimento é insuscetível de ser mensurado”45. Além disso, a reparação 
assume uma função social, pois pretende restabelecer o equilíbrio social afetado 
com o dano, de modo que “a verba satisfativa exerce importante poder de persu-
asão e educação no espírito do lesionador, de maneia a propiciar a criação de um 
ambiente de atendimento à regra do preceito romano do neminem laedere”46. 

Ao mesmo tempo, diz o autor que não se pode descurar a função punitiva 
dessa indenização, pois se pretende expressar a reprovação social sobre a conduta 
lesiva: 

“Assim, à medida  que a verba compensatória satisfaz integralmente o sentido 
de recompensa almejado pela vítima, em face da lesão sofrida, penaliza igual-
mente o transgressor. Daí a razão do caráter dúplice da verba indenizatória, 
ressarcimento-prevenção, eis que amplia o sentido preconizado pelo legislador, 
visto que, ao condenar o ofensor ao pagamento de uma soma em dinheiro, sa-
tisfaz a vítima e reprime a ação ilícita do lesionador”47.

Diante disso, alguns autores48 têm se valido do art. 59 do Código Penal como 
critério para arbitramento da dano, bem como da valoração dos seguintes aspec-
tos, mais ou menos consentâneos: repercussão do ilícito no meio social; a inten-
sidade da angústia experimentada pela vítima (que depende da análise de seus 
fatores culturais, sociais e espirituais); a situação patrimonial do agente lesiona-
dor e da vítima; a gravidade da lesão; a intensidade do dolo ou o grau de culpa 
do responsável; a reincidência; a retratação espontânea do agente49 50.  O mesmo 
entendimento tem sido compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoan-
te se verifica do  Recurso Especial n.º 265.13351:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO 
ESPECIAL. PROVIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO DOS TEMAS DESA-
COLHIDOS NO AGRAVO.

CIVIL. INDENIZAÇÃO. VINGANÇA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. 
PARAPLEGIA. MOTIVO FÚTIL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZA-
ÇÃO. CONTROLE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORA-
ÇÃO. PENSÃO MENSAL. MAJORAÇÃO. DESPESAS COM ADVOGADOS 
PARA ACOMPANHAR AÇÃO PENAL CONTRA O AUTOR DOS DISPAROS. 
INDEFERIMENTO. TRATAMENTO NO EXTERIOR.  RECURSO PARCIAL-
MENTE PROVIDO.

I – O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior 
Tribunal de Justiça, desde que o quantum contrarie a lei ou o bom senso, mostran-

45  REIS, op. cit. p. 80.
46  Idem, p. 89.
47  Idem, p.  86.
48  Idem, p. 64.
49  Idem,  p. 74.
50  MORAES, op. cit., p. 295-296.
51  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 183.508, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
Brasília, DF, 05 de fevereiro de 2002c. Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Disponível em:<http://www.stj.gov.
br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=natureza+punitiva+e+indeniza%E7%E3o&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=1>. 
Acesso em: 22 mai. 2006.
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do-se manifestamente exagerado, ou irrisório, distanciando-se das finalidades da 
lei. Na espécie, levando em consideração a situação econômico-social das partes,  
a atividade ilícita exercida pelo réu 2º recorrente, de ganho fácil, o abalo físico, 
psíquico e social sofrido pelo autor, o elevado grau da agressão, a ausência de 
motivo e a natureza punitiva e inibidora que a indenização, no caso, deve ter, 
mostrou-se insuficiente o valor fixado pelo Tribunal de origem a título de danos 
morais, a reclamar majoração.

II - Ainda que se admita que o autor tenha desrespeitado a honra do réu, o 
certo é que a reação deste foi manifestamente desproporcional, passando longe, e 
muito, do tolerável. E não se pode deixar de considerar que, na espécie, as lesões 
decorreram de conduta criminosa, de acentuado dolo, como se vivêssemos em um 
País sem leis e em estado de barbárie. [...]”.

Como decorrência desse viés punitivo da responsabilidade civil, Reis propõe 
uma “dosimetria”  da indenização por dano moral semelhante à pena. Diz que “a 
melhor alternativa será a adoção de uma pena-base, procedimento já existente 
no direito penal”52, e propõe tabelas que graduam a gravidade do dano físico ou 
psíquico, a situação econômica da vítima, a situação econômica do réu e seu quo-
ciente de entendimento sobre o fato53.

Transpondo esse raciocínio para o dano extrapatrimonial associado ao meio 
ambiente, em que a responsabilidade civil muitas vezes incide sobre atos lícitos, 
porém danosos, seria possível visualizar essa função de pena?

3.2 o valor da indenização do dano extrapatrimonial difuso

Preliminarmente, destacamos que não indicaremos, nesse trabalho o método 
da avaliação contingente54 como um critério para a valoração do dano extrapatri-
monial, por entendermos que terá difícil aplicabilidade prática no dia a dia foren-
se, já que depende de pesquisas de opinião que podem representar custos eleva-
dos, além do que poderá apresentar resultados extremamente variados de acordo 

52  REIS, op. cit.,  p. 98.
53  Idem, pp. 104 a 115.
54  A Avaliação Contingente (Contingent Valuation Method – CVM) consiste em técnica de pesquisa de opinião e de 
criação de um mercado hipotético, em que as pessoas entrevistadas exprimem, diretamente, as suas preferências quanto 
ao bem ambiental avaliado. Busca-se aferir o desejo das pessoas de pagar e/ou quanto gostariam de receber em troca do 
ressarcimento pelas perdas ou tolerância aos custos impostos. A idéia é saber se a sociedade prefere gastar dinheiro e 
beneficiar-se de uma externalidade ambiental positiva, ou poupar dinheiro e sofrer uma externalidade ambiental negativa, 
apontando o valor pecuniário que atribui ao componente ambiental do bem. A pesquisa contém três elementos básicos, 
a saber: a descrição do bem ou do serviço ambiental em avaliação e o contexto em que será proporcionado, incluindo 
método de pagamento; perguntas sobre a disposição em pagar pelo bem ou serviço; e perguntas a respeito das caracte-
rísticas demográficas ou outras do entrevistado para interpretar e validar as respostas. Outro método de quantificação de 
bens imateriais é o do valor hedônico ou do custo da deslocação, que servem para valorar o não uso de bens ambientais. 
O do valor hedônico parte do preço de mercado de outro bem para chegar á precificação do bem ambiental em discussão. 
A partir daí, avaliam-se os preços da paisagem, do silêncio, da ausência de poluição, valendo-se das técnicas do mercado 
imobiliário, uma vez que imóvel situado em local aprazível vale mais do que outro em local poluído. Já no custo de des-
locação, importa o custo das despesas com viagens feitas por visitantes de um local ecológico, como um parque nacional. 
Afere-se, assim, a utilização recreacional dos bens ambientais e calcula-se o quanto um indivíduo despende para usufruir 
das atividades recreativas na área.
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com a formulação dos questionários, com o nível de informação disponível sobre 
os recursos ambientais, com as condições socio-econômicas e educacionais dos 
entrevistados, dentre outros fatores.

Para Leite, que visualiza função punitiva para o dano extrapatrimonial, mes-
mo difuso, o juiz deve fixar o quantum indenizatório com base no porte do agente 
causador do dano, na gravidade da lesão, na gravidade da culpa, e em outras cir-
cunstâncias do caso concreto.55  Paccagnela acompanha o mesmo entendimento, 
ao elencar: a extensão do prejuízo ambiental; a intensidade da responsabilidade 
pela ação ou omissão, inclusive pelo exame do proveito do agente com a degra-
dação; a condição econômica e cultural do degradador; e o valor suficiente para 
prevenção de futuros danos ambientais. 

O mesmo autor sustenta, ainda, deva ser analisada a  reversibilidade do dano 
material, bem como a existência de eventual prejuízo moral interino, na medida 
em que a demora da restauração ao patrimônio ambiental cause novo sofrimento 
coletivo (dano moral interino), que exceda o desgosto comunitário pela degra-
dação em si (dano moral originário). Quanto à extensão da responsabilidade do 
agente do dano, sustenta que o juiz deve adaptar as teorias individualistas ao cri-
tério da responsabilidade objetiva, considerando a intensidade do proveito obtido 
com a degradação ambiental, bem como o tempo de duração e a complexidade da 
ação ou omissão. Derradeiramente, o caráter punitivo deve ser imprimido à inde-
nização, em razão do princípio de Direito Ambiental da prevenção.56 

Implementando-se a função punitiva e adotando-se especificamente o en-
tendimento de Clayton Reis,  o  art. 6º da Lei 9.605/98 poderia ser um parâmetro 
inicial, pelo que o Magistrado poderia avaliar: a gravidade do fato, tendo em vista 
os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio 
ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 
interesse ambiental, e a situação econômica do infrator. Além desses critérios, 
poderia ser analisada a intensidade do dolo, o grau de culpa, o que se correlaciona, 
muitas vezes, com os próprios motivos da infração que resultou o dano.

O juiz poderia, ainda, considerar as circunstâncias enquadradas nos arts. 14 
e 15 da Lei 9.605/98, respectivamente, como atenuantes e agravantes, e, por fim, 
aumentar a indenização se, do dano, tivesse decorrido vantagem econômica, na 
forma do art. 18 do mesmo diploma legal. 

Ainda que se possa revelar bastante pragmática esse posição, com ela não 
concordamos. Veja-se que o  art. 225, da CF, §3º, atribui à responsabilidade civil 
a função de promover a reparação do dano. Em outras palavra: a função punitiva 
fica com o direito penal e com o direito administrativo sancionador. Nessa linha, 
Antônio Lindbergh Montenegro leciona:

Aos que alimentam o vezo da vingança e da punição, lembramos que as ar-
remetidas contra os bens que compõem o patrimônio moral do homem o melhor 
desagravo é a condenação criminal do ofensor. Mais: as funções preventivas e 

55  LEITE, op. cit., p. 303-304.
56  PACCAGNELLA, op. cit., p. 49-50.
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repressivas próprias do Direito Penal são estranhas à responsabilidade civil, cujo 
animador é eliminar os prejuízos econômicos derivados do ato ilícito57.

Da mesma forma, Humberto Theodoro Júnior assevera que 

“a maior ou menor repercussão social, a maior ou menor intensidade do dolo 
ou da culpa, são dados completamente irrelevantes no plano da responsabi-
lidade civil. O valor da indenização a ser proporcionada à vítima deve ser 
absolutamente desvinculado da gravidade do ato cometido, porque sua função 
não é punir, mas apenas ressarcir. Desde que o Estado isolou a responsabi-
lidade penal da responsabilidade civil, para avocá-la inteiramente para si, a 
vítima perdeu, por completo, o direito de punir aquele que lhe causa prejuízos. 
A responsabilidade civil, para o ofendido, não é uma questão de vingança ou 
de punição, mas apenas de reparação58.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e pode incidir tanto 
diante de atos ilícitos como diante de atos lícitos, pelo que sua função deve ser 
preponderantemente a de promover a reparação do dano ambiental, atentando-se 
para o princípio da reparação integral.  Ou seja, o objetivo não é penalizar o po-
luidor, mas promover a recuperação integral do bem jurídico lesado, tanto no que 
se refere à sua dimensão material, como quanto à sua dimensão extrapatrimonial, 
entendendo-se que esta última justifica-se pela irreversibilidade do dano e pelo 
tempo durante o qual a população foi ou será privada da fruição coletiva dos bens 
ambientais, pois  a recuperação, quando ocorre, jamais é completa.

A função preventiva, decorrente dos princípios da prevenção, precaução e 
poluidor-pagador, ao nosso ver, tem um sentido muito diverso daquele existente 
no direito penal. Entendemos que, no direito ambiental, a função preventiva da 
responsabilidade civil ensejará a supressão do fato lesivo, buscando-se alterar o 
modus operandi que resultou no dano. Em outras palavras, além de reparar o 
dano, o poluidor deverá alterar o seu processo produtivo, tornando-o sustentável e 
eliminando os fatores capazes de produzir riscos intoleráveis.

Além disso, haveria inevitável afronte à dicotomia entre ilícito civil e 
ilícito penal, aplicando-se penas sem balizamento legal, sem as garantias 
processuais próprias e sem a necessária tipificação prévia das condutas re-
prováveis59.  Se adotada a dosimetria do direito penal para o arbitramento 
da indenização, as mesmas circunstâncias  que configuram agravantes, tanto 
para efeitos penais como de responsabilização administrativa, por exemplo,  
seriam valoradas no âmbito cível para enfatizar o juízo de reprovação social, 
configurando bis in idem e, ademais, ao  responsável não seria dado conhe-
cer em que medida estaria sendo apenado, e em que medida estaria simples-
mente compensando o dano, atenuando, exatamente, o efeito dissuasivo que 
consiste na principal vantagem da responsabilidade civil60.

57  MONTENEGRO, Antônio Lindbergh.  Ressarcimento de danos. RJ: Lumen Juris, 6ª ed., 1999, p. 129.
58  THEODORO JÚNIOR, Humberto, Dano moral. SP: Juarez de Oliveira, 4ª ed., 2001,  p. 59.
59  SCHREIBER, op. cit, p. 201.
60  Idem, p. 200.
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Por derradeiro,  Anderson Schreiber aponta que a função punitiva contraria 
expressamente o art. 944 do Código Civil, mediante o qual “a indenização mede-
se pela extensão do dano”, e que o parágrafo único desse dispositivo, segundo 
o qual “ se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 
poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”, foi concebido para prote-
ger o responsável de um ônus excessivo. Esclarece que o legislador não autorizou 
a elevação da indenização com base na culpa grave ou no dolo do agente, mas 
exclusivamente permitiu a redução eqüitativa da indenização quando a culpa for 
desproporcionalmente tênue frente ao dano provocado61.

Maria Celina Bodin de Moraes também formula críticas com relação à fun-
ção punitiva atribuída pela maior parte dos autores ao dano extrapatrimonial, adu-
zindo que o grau de culpa implicaria na conclusão de que quanto mais grave a 
culpa, maior o valor reparatório, independentemente da extensão do dano. Essa 
opção pode causar um choque entre o intuito de se reparar todo o dano – descon-
siderando-se o grau da culpa – e o de se punir a conduta. O seguimento do critério 
do grau de culpa pode importar em indenização irrisória para um dano de conse-
qüências graves, por ter sido leve a culpa do agente. Também rechaça a considera-
ção do nível sócio-econômico do ofensor, dada sua conotação punitiva.62

Moraes ainda critica a consideração da situação econômica da vítima, pois 
teria o efeito de atribuir menos a quem tem menos, e mais a quem tem mais, a fim 
de que a indenização não represente uma recompensa para o lesado63.

Portanto, os critérios para o arbitramento do dano extrapatrimonial associado 
ao meio ambiente não poderão sopesar as circunstâncias subjetivas individuais do 
poluidor, tais como intensidade da culpa ou do dolo, os motivos da infração, suas 
condições econômicas e o lucro obtido. Da mesma forma, nos parece inadequado 
e inútil valorar o  sofrimento psíquico da coletividade, devendo essa perspectiva 
ser analisada sob o ponto de vista da perda de bem-estar, analisando-se a abran-
gência da comunidade afetada, sua possibilidade de buscar recursos alternativos 
para obter o mesmo nível de satisfação, a irreversibilidade do dano e o tempo 
durante o qual ocorrerá a privação do bem de uso comum do povo. 

Os principais critérios merecedores de atenção para arbitramento da indenização 
devem ser a intensidade do risco criado e a  gravidade do dano, devendo o juiz conside-
rar o tempo durante o qual a degradação persistirá, privando a comunidade da fruição 
dos atributos do meio ambiente ou do bem cultural,  avaliando se o dano é ou não re-
versível.  Importante, ainda, analisar o grau de proteção jurídica atribuído ao bem am-
biental lesado. Por exemplo, se o corte de vegetação se der em uma área de preservação 
permanente, protegida pelo art. 225, §1º, III, da CF/88, bem como  pela Lei 4771/65, o 
fato será mais grave do que se a vegetação não esse grau de  proteção. O mesmo  se dará 
se os animais lesados forem ameaçados de extinção, se o dano tiver ocorrido em período 
de reprodução, se os meios tiverem sido cruéis e assim por diante.

61  Idem, p. 43.
62  MORAES, Maria Celina Bodin.  Danos à pessoa humana.  Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. RJ: 
Renovar,  2003, p. 298.
63  Idem, p. 298.
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 Não se pode perder de vista que, ao final, o valor da indenização deverá ser 
proporcional, jamais ocasionando o enriquecimento da vítima64. Essa observação, 
feita pela doutrina quanto aos danos morais individuais, é pertinente também para 
os danos difusos, ainda que a indenização seja revertida para o Fundo de que trata 
o art. 13 da Lei 7347/85. É que se trata de mandamento inspirado pela eqüidade.

4. ConClusões ArtICulAdAs

4.1 O dano extrapatrimonial difuso representa a ampliação do significado da dig-
nidade da pessoa humana, reconhecendo-se que a coletividade possui valores 
imateriais indispensáveis para a realização de cada um dos indivíduos titulares do 
direito fundamental ao meio ambiente, ainda que se revelem indetermináveis.

4.2 O dano extrapatrimonial difuso reparável decorre da lesão a um bem am-
biental ou de importância histórico-cultural, que afete valores imateriais tutelados 
pelo ordenamento jurídico, de forma que os titulares do direito fundamental ao 
equilíbrio ecológico se vejam privados de sua fruição. Tais valores consistem em  
a) valor de existência dos bens ambientais, que inclui os valores ecológico, ge-
nético, social, econômico, científico, educacional, histórico, cultural, recreativo 
e estético; e  b) o bem-estar e a qualidade de vida humanos proporcionados pela 
fruição dos bens ambientais.

4.3 No arbitramento do dano extrapatrimonial difuso, o juiz deverá considerar a 
gravidade do dano e a intensidade do risco criado, afastando a função punitiva 
da responsabilidade civil ambiental, eis que objetiva e fundada no princípio da 
reparação integral do dano ambiental, o que implica tanto na reparabilidade da 
dimensão material como extrapatrimonial do dano.

4.4 A gravidade do dano deverá ser ponderada, considerando-se: a) o grau de 
proteção jurídica incidente sobre o bem lesado; b)  a abrangência das pessoas afe-
tadas, c) a irreversibilidade dos bens lesados e o tempo necessário à eventual recu-
peração, d) a perda da chance de acesso futuro aos bens ambientais, e) os serviços 
ambientais (recreativo, cultural, econômico, medicinal, estético, etc.) que os bens 
proporcionavam para o bem-estar humano, e que foram perdidos ou reduzidos.

4.5 A intensidade do risco criado poderá ser aferida levando-se em conta a pe-
riculosidade inerente à atividade causadora do dano, bem como seus potenciais 
efeitos sobre o meio ambiente, a vida e a saúde humanas. 

64  MORAES, 2003, p. 276-279.
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leGIslACIÓn sobre el CAmbIo ClImátICo, 
bIodIversIdAd Y uso sostenIble de lA 

enerGíA en méxICo

Lic. AquiLino VAzquez gArcíA
Presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas

Cambio Climático, Biodiversidad y el uso sostenible de la Energía, son solo 
algunos de los temas más relevantes, controvertidos y puestos en las mesas de 
trabajo ya que los mismos implican compromiso por parte de los gobiernos de 
todos los países, así como el involucramiento efectivo, real y participativo de 
la sociedad en general. A este respecto cabe aclarar que la mera expedición de 
normatividad ambiental no es la respuesta a los problemas que se presentan en la 
actualidad, toda vez que es ese compromiso y la lucha diaria la que atraerá bene-
ficios y conllevará respuestas y soluciones.

El Gobierno Mexicano ha aceptado que el panorama no es muy alentador1, 
tenemos la tendencia a la desaparición, contamos con serios problemas ambien-
tales, contaminación atmosférica, lluvia ácida, adelgazamiento de la capa de ozo-
no, cambio climático, entre otros.

La sociedad mexicana y el gobierno nacional como parte del compromiso 
adquirido con el medio ambiente y en respuesta a la tendencia negativa ya decla-
rada, se encuentra desarrollado diversos instrumentos que permiten la mitigación 
de efectos que serán irreparables así como el acercamiento y cumplimiento del 
desarrollo sustentable, mismos que de llevarse a cabo y el apegarse a los linea-
mientos descritos por los tratados internacionales en materia ambiental que al 
efecto existen,  podrán frenar el deterioro ambiental evitando llegar a las conse-
cuencias manifestadas.

En cuanto al trabajo desarrollado, es menester resaltar la comunidad inter-
nacional quien se ha visto realmente preocupada con los cambios que ha sufrido 
el medio ambiente, dentro de ellos la desaparición de especies que en algún mo-
mento se encontraron en peligro de extinción, pero que por visible falta de com-
promiso ha desatado que las mismas ya las encontremos extintas. La actividad 
internacional puede ser palpable mediante las constantes reuniones que llevan a 
cabo, en las cuales se generan puntos de acuerdo y que posteriormente son lleva-
dos a las agendas nacionales.

1  “México será uno de los países más afectados por el cambio climático, porque habrá zonas, como el norte del país, 
donde se acentuará la sequía, y otras se verán perjudicadas por el crecimiento del nivel del mar…”  Fernando Tudela, 
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Jornada, 
24 de marzo de 2008.
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1. GenerAlIdAdes de lA leGIslACIÓn AmbIentAl mexICAnA

Debemos partir de la base, cimiento y fundamento de toda nuestra legisla-
ción, de la Ley Suprema de la Unión que es nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, la cual es producto del descon-
tento nacional y que pone fin al caciquismo, peonismo, fabriquismo, hacendismo, 
cientificismo, extranjerismo2 y donde hasta 1987 la protección ambiental se daba 
desde tres aspectos diferentes: el primero (Art. 27), en razón a la conservación de 
los recursos naturales susceptibles de apropiación, lo que tiene que ver con una 
visión que identifica a la problemática ambiental con el aprovechamiento irracio-
nal de los recursos naturales; el segundo (Art. 73 XVI), en razón a la prevención 
y control de la contaminación ambiental que afecta a la salud humana, que identi-
fica dicha problemática con los efectos nocivos que genera la contaminación para 
la salud humana; y el tercero (Art. 25), en razón al cuidado del medio ambiente 
frente al uso de los recursos productivos por los sectores social y privado, que le 
da un enfoque racional sobre la base de una concepción moderna del ambiente 
aunque limita el alcance del principio del “cuidado del medio ambiente”3 y en 
la que desde el 28 de junio de 1999 se le incorpora en su apartado de Garantías 
Individuales el  párrafo cuarto al artículo cuarto, mismo que establece el Derecho 
que tienen todas las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y 
bienestar. 

Debemos tratar de manera especial el contenido del artículo 27 Constitucio-
nal pues en este supremo ordenamiento es donde se fundamentan los temas que 
trataremos. Con lo anterior podemos decir que la Nación es la que tiene el derecho 
de regular el aprovechamiento de los elementos naturales, dejando así el principio 
básico de que sobre los derechos individuales están los sociales, lo cual da certeza 
y seguridad jurídica a los mexicanos pues con lo contenido en el primer párrafo 
del artículo en mención  nos lleva a acercarnos al desarrollo sustentable, es decir, 
la nación podrá preferir el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas a la 
propiedad privada.4 En cuanto al aprovechamiento de recursos energéticos nues-
tra Constitución se refiere a los hidrocarburos, sus derivados y al sector eléctrica, 
asociándose así de manera indirecta al cambio climático.

Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de 
enero de 1992 se modifica el párrafo tercero estableciéndose en primer lugar la 

2  Cfr. MÁRQUEZ RÁBAGO, Sergio R.,  Porrúa, 2002, p.p. 382 y 383.
3  Cfr. BRAÑES BALLESTEROS, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano.  p.p. 85-86
4  Art. 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, cons-
tituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, 
así como el de regular, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribu-
ción equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias 
para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros 
de población agrícola con las tierras y aguas que le sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la 
destrucción de los elementos naturales…
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función social de la propiedad privada, ya que será la nación y en beneficio de 
la sociedad la que dictará la forma de aprovechamiento de los elementos natu-
rales con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza, así mismo 
será la que dicte reglas muy especiales sobre la protección constitucional a los 
recursos naturales.5

Aunado a lo anterior, es de gran importancia resaltar la reforma que sufrió 
la Constitución en su artículo 73 donde se adiciona la fracción XXIX-G quedan-
do como sigue: Art. 73. El Congreso tiene facultad:… XXIX-G. Para expedir 
leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de 
los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equi-
librio ecológico.

La gran importancia de la presente adición constitucional para la materia 
ecológica se da en razón a que anterior a la reforma, los estados y municipios 
únicamente actuaban como instancias auxiliares a la Federación en materia am-
biental, con esta reforma se da base legal a la concurrencia de facultades  entre la 
Federación, Estados y Municipios, así como para el Distrito federal en la materia 
ambiental, así como a la creación de leyes estatales para la misma materia, logran-
do así la descentralización de la misma.

En México de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 Constitucional son 
considerados Ley Suprema de toda la Unión: la Constitución; las leyes del Con-
greso de la Unión; y los Tratados Internacionales celebrados por el Presidente de 
la República y que estén aprobados por el Senado. 

De lo dispuesto por nuestra Constitución, de las aspiraciones sociales tanto 
nacionales como internacionales, se deriva la creación de diversos ordenamientos 
en materia de protección, conservación y restauración del equilibrio ecológico. 
Tales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;6 la Ley General para la para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos;7 la Ley General de Vida Silvestre;8 
la Ley de Aguas Nacionales;9 la Ley de Bioseguridad de Organismos Genética-
mente Modificados10  así como sus correspondientes Reglamentos.

5  Art. 27. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desar-
rollo equilibrado del país  y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se 
dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos reservas 
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conserva-
ción y mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 
fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación 
colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura; 
de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de 
los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
6  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003
7  Publicada en el  Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2003
8  Publicada en el  Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2003
9  Publicada en el  Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992.
10  Publicada en el  Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005.
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, abro-

go a la Ley Federal de Protección al Ambiente, así como a las demás disposicio-
nes legales que se le opusieran. Que y con fundamento en la reciente reforma 
constitucional al  artículo 73 XXIX-G estableció las reglas de distribución de 
competencias entre los diferentes niveles de gobierno, lo que dio paso al trabajo 
legislativo de las diferentes entidades federativas ya que comenzaron a legislar en 
materia ambiental. 

Dicha ley es según su artículo primero “reglamentaria de las disposiciones 
de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección 
del ambiente, en el territorio nacional y en las zonas en las que la Nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción” Por lo tanto la ley no sólo es reglamentaria de los 
artículos constitucionales que recientemente se habían reformado, sino que se es-
tablece claramente que sería reglamentaria de todos los aspectos fundamentales y 
de carácter ambiental contenidos en la Constitución, por lo cual el objeto de dicha 
ley es propiciar el desarrollo sustentable.

Lo anterior se vincula a que una de las características de la Ley es ser una 
Ley Marco, puesto que las disposiciones contenidas en la ley, se aplican sin per-
juicio de las contenidas en otras leyes con contenido relacionado a la materia que 
regula esta ley, además de ser orgánica ya que establece competencias entre los 
órganos; programática y general.

2. CAmbIo ClImátICo

El aumento en la temperatura de la tierra en los últimos 150 años como 
resultado del incremento de los gases efecto invernadero, ha generado diversas 
expectativas sobre los cambios que se están generando o bien que se avecinan, 
el cambio climático  incluye la variación de temperatura del mar, la desaparición 
de glaciares que redunda en la elevación del nivel del mar, sequías, inundaciones, 
entre otros muchos cambios.

Ante la creciente preocupación sobre los efectos perjudiciales (aumento 
de la temperatura de la tierra, del nivel del mar, sequías, inundaciones) gene-
rados por los Gases Efecto Invernadero, se han tomado medidas tales como el 
Protocolo de Kioto 1997, donde por acuerdo naciones industrializadas se han 
comprometido a reducir las emisiones de CO2. De dicho Protocolo se derivan la 
Implementación Conjunta de Proyectos, la Transacción de Emisiones entre Paí-
ses y los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Los países en desarrollo cuentan 
con una atractiva oportunidad de negocio ya que los países desarrollados que se 
encuentren imposibilitados para implementar las medidas señaladas, o bien sea 
demasiado oneroso para ellos tienen la posibilidad de comprar a los países en 
vías de desarrollo bonos verdes.

En cuanto a la normatividad referida a cambio climático es diversa, ya que 
esta la propiamente ambiental, así como la que pertenece a otros sectores, pues el 
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cambio climático es un tema además de importante, complejo y que requiere de 
la actuación de los sectores no solo ambiental sino de una transversalidad sectores 
como el económico, político, social.

Actualmente en nuestro país no existe una ley o reglamento que regule de 
manera específica el tratamiento o los mecanismos para disminuir los efectos del 
cambio climático, sin embargo se hace referencia a este de manera indirecta en 
diversos ordenamientos jurídicos. En nuestra Carta Magna se establece el dere-
cho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su salud y 
bienestar, así mismo nos es aplicable la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General 
de Vida Silvestre, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Energía para el Campo, 
entre otras. 

A pesar de no existir un ordenamiento específico mediante la denomina-
ción de Ley o Reglamento, debemos atender a los Tratados Internacionales que 
México firme y ratifique, así como al Plan Nacional de Desarrollo el que fija los 
objetivos, metas, estrategias y prioridades de cada sexenio.

Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CM-
NUCC)

Como ya ha quedado referido, los Tratados Internacionales son Ley suprema 
de la Unión, por lo cual después de haber sido aprobado por parte del Senado de 
la República, la Convención  entró en vigor para México el 21 de marzo de 1994 
después de haber sido firmado por México el 13 de junio de 1992 y ratificado el 
11 de marzo de 1993, con lo anterior y  atendiendo al texto de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, México forma parte como 
país No Anexo 1 pues la economía mexicana es una de las llamadas economías 
en desarrollo, no adquiriendo la obligación o bien no debiendo comprometerse a 
reducir las emisiones, sin embargo se esta trabajando en ello.

Plan Nacional De Desarrollo 2007-2012
En acatamiento al artículo 26 constitucional el presidente de la república al 

iniciar su mandato debe expedir el Plan Nacional de Desarrollo, ya que en éste se 
encuentran contenidas las estrategias, prioridades que regirán a la administración 
pública durante su sexenio. 

El eje número 4 del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra referido a la 
Sustentabilidad Ambiental  referida como “la administración eficiente y racional 
de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la 
población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras” 
en este mismo documento se ha reconocido que México enfrenta un gran reto, 
como lo es el cambio climático al cual trata en el punto 4.6 del eje referido.

El objetivo 10 trazado en el Plan Nacional de Desarrollo es el reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero mediante la generación de energía 
eléctrica con fuentes renovables, la instalación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales, la recuperación de energía a partir de los residuos, la promoción de 
energías bajas en intensidad de carbono como la energía eólica, geotérmica y 
solar, la mayor utilización de transporte público bajo en emisiones, la adopción de 
estándares internacionales de emisiones vehiculares por razón de la utilización de 
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combustibles amigables con el medio ambiente y mediante la promoción del uso 
eficiente de la energía en los hogares y en industrias en donde se busca se involu-
cren en mecanismos de reducción de sus emisiones. 

El objetivo 11 trata de impulsar medidas de adaptación a los efectos del 
cambio climático mediante la generación de información y conocimiento sobre la 
vulnerabilidad y el impacto en distintas regiones fomentando la cultura preventi-
va, a este respecto se han generado ya sistemas de información sobre la probable 
afectación que sufran cada uno de los estados de la República Mexicana por el 
cambio climático.

Estrategia Nacional De Cambio Climático
Derivado de las conclusiones de la consulta pública sobre el documento ela-

borado por el Grupo de Trabajo para la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
es que fue realizada la Estrategia Nacional de Cambio Climático, misma que fuera 
presentado ante la XII Conferencia de las Partes de la CMNUCC en noviembre 
de 2006.

En dicho documento se plasman los objetivos sociales, gubernamentales y 
empresariales para: Identificar oportunidades de reducción de emisiones y desa-
rrollar proyectos de mitigación;  Reconocer la vulnerabilidad de los respectivos 
sectores y áreas de competencia e iniciar proyectos para el desarrollo de capacida-
des nacionales y locales de respuesta y adaptación; y Proponer líneas de acción, 
políticas y estrategias, que sirvan de base para la elaboración de un Programa Es-
pecial de Cambio Climático que se inscribiría en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012.

Reflejándose de esta forma el compromiso del Poder Ejecutivo Federal para 
la mitigación o adaptabilidad al cambio climático en que el país se vea envuelto. 
Entre las líneas de acción que podemos destacar son las de acción climática en 
la generación y uso de energía en donde se prevé el contabilizar las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero, plantear proyectos de reducción en las empresas tanto 
públicas como privadas, establecer incentivos fiscales y financieros para concretar 
inversiones en proyectos energéticos, así como promocionar el transporte público 
bajo en emisiones de carbono. En cuanto a vegetación y uso de suelo se contem-
pla ampliar la superficie bajo manejo forestal sustentable, así como incrementar 
la cobertura de Áreas Naturales Protegidas. En cuanto a las líneas de acción para 
la adaptación al Cambio Climático se encuentra la de potenciar el Ordenamiento 
Ecológico y Territorial como instrumento preventivo.

Comisión Intersecretarial De Cambio Climático
Creada mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 25 de abril de 2005, esta Comisión es de carácter permanente y se denomina 
intersecretarial por estar conformada por los Titulares de diversas Secretarías (Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT del cual su titular 
es el presidente de la Comisión, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA, Secretaría de Comuniciaciones y Tras-
portes SCT, Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, Secretaría de Economía 
SE, Secretaría de Energía SENER y Secretaría de Relaciones Exteriores SRE), 
contando además con un invitado permanente que es la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público y con un Consejo Consultivo de Cambio Climático, mismo que se 
constituye como órgano permanente de consulta y que se encuentra conformado 
por los sectores social, privado y académico.

Las funciones de la Comisión se encuentran directamente vinculadas a 
desarrollar mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático, entre 
ellas se destacan las funciones de formular y someter a consideración del Presi-
dente de la República las políticas y estrategias nacionales de cambio climático, 
para su incorporación en los programas y acciones sectoriales correspondientes, 
el promover la realización y actualización permanente de las acciones necesa-
rias para cumplir con los objetivos y compromisos de la CMNUCC,  el formular 
las posiciones nacionales a adoptar ante los foros y organismos internacionales 
en la materia,  y revisar los documentos de diseño de proyectos de reducción y 
captura de emisiones de GEI cuyos desarrolladores deseen obtener registro ante 
el MDL del Protocolo de Kyoto, así como expedir las Cartas de Aprobación 
correspondientes.11

Cuenta con diversos grupos de trabajo, tales como el Grupo de Trabajo para 
el Programa Especial de Cambio Climático el que se encarga de reunir informa-
ción para la elaboración de Reportes anuales; el Comité Mexicano para Proyectos 
de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Invernadero el que 
se dentro de sus prioridades se encuentran promover todas aquellas acciones o 
proyectos de MDL; el Grupo de Trabajo sobre Negociaciones Internacionales, 
el cual será encargado de manejar lo relativo a foros internacionales en los que 
México sea parte, así como las Conferencias de las Partes de la Convención Mar-
co; y el Grupo de Trabajo sobre Adaptación, el cual como su nombre lo dice, se 
encarga de formular y desarrollar estrategias transversales de adaptación.

Aunado a lo anterior el Gobierno Mexicano se ha interesado por realizar 
campañas de difusión para lograr la adaptabilidad, ha llevado a cabo acciones que 
suponen un intercambio de información mediante diversos talleres y estudios, 
como el Estudio sobre las implicaciones económicas del cambio climático, el 
Inventario Nacional de Emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero, 
el Manual para la planeación y elaboración de inventarios de gases de efecto in-
vernadero, diversos talleres de capacitación y generación de especialistas, Pagos 
por servicios ambientales hidrológicos, de captura de carbono, de conservación de 
biodiversidad y de derivados agroforestales y la formulación de diversos planes, 
estrategias, programas nacionales o regionales para mitigar el cambio climático, 
ejemplo de lo anterior es El Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 
mismo que esta en estos momentos en formulación y que posteriormente será so-
metido a consulta pública, el Programa Voluntario de Contabilidad y Reporte de 
Emisiones de Gases de efecto Invernadero.

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), son según lo establecido por el 
artículo 3º de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización son “…la regula-

11  Acuerdo de Creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 25 de abril de 2005.
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ción técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competen-
tes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, 
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a 
un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de produc-
ción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación…” en la 
actualidad se encuentran vigentes diversas NOM’s en materia ambiental, y en lo que 
se refiere a normas de contenido relacionado con la mitigación del cambio climático 
se encuentran las referidas a la contaminación atmosférica, medición de concentra-
ciones, emisiones de fuentes fijas y emisiones de fuentes móviles.12

3. bIodIversIdAd

La ubicación de México y su variabilidad climática hacen que éste cuente 
con una gran riqueza natural por lo cual forma parte de uno de países con mayor 
biodiversidad que junto con Brasil, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, India, 
Indonesia, Kenia, Perú, Sudáfrica y Venezuela conforma el Grupo de Países Me-
gadiversos y Afines mismos que suscribieron el 18 de febrero del 2002 la “Decla-
ración de Cancún de Países Megadiversos Afines.” Esta declaración no es la única 
referencia a nivel internacional, ya que nuestro país ha suscrito diversos Tratados 
Internacionales como el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestres (CITES)13 con los que adquiere el compromiso de adecuar la legislación 

12  NOM-034-ECOL-1993 MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE MONÓ-
XIDO DE CARBONO EN EL AIRE AMBIENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE MEDICIÓN.
NOM-035-ECOL-1993- MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCU-
LAS SUSPENDIDAS TOTALES EN EL AIRE AMBIENTE Y EL PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE 
LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN.
NOM-036-ECOL-1993 MÉTODOS DE MEDICIÓN PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE OZONO EN 
EL AIRE AMBIENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN.
NOM-043-ECOL-1993 NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE PARTÍCULAS 
SÓLIDAS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS.
NOM-121-ECOL-1997 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs) PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE RECUBRIMIENTO DE CARRO-
CERÍAS NUEVAS EN PLANTA DE AUTOMÓVILES, UNIDADES DE USO MÚLTIPLE, DE PASAJEROS Y UTILI-
TARIOS; CARGA Y CAMIONES LIGEROS, ASÍ COMO EL MÉTODO PARA CALCULAR SUS EMISIONES.
NOM-123-ECOL-1998 CONTENIDO MÁXIMO PERMISIBLE DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
(COV’s), EN LA FABRICACIÓN DE PINTURAS DE SECADO AL AIRE BASE DISOLVENTE PARA USO DOMÉS-
TICO Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS EN PINTU-
RAS Y RECUBRIMIENTOS.
NOM-041-SEMARNAT-2006 QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GA-
SES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACI-
ÓN QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE.
NOM-077-SEMARNAT-1995 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE 
EMISIÓN DE LA OPACIDAD DEL HUMO PROVENIENTE DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
EN CIRCULACIÓN QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE.
… entre otras.
13  El estatus jurídico que goza CITES en México, como todos los tratados internacionales, lo sitúa justo por debajo de la 
constitución y por encima de las leyes federales, por lo cual su cumplimiento es obligatorio en todo el territorio nacional. A 
este respecto las autoridades encargadas de la aplicación y cumplimiento son como autoridad administrativa la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, como autoridad Científica la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad y como autoridad de Aplicación de la Ley la Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente.
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nacional existente o bien de legislar en el mismo sentido que dichos Acuerdos, en 
adición a la normatividad internacional aplicable en México, el tema de protec-
ción y conservación de la biodiversidad se encuentra legislado de manera directa e 
indirecta mediante diversas leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas14.

Al quedar en claro que la  conservación de la diversidad biológica es del in-
terés común de toda la humanidad y que existe el derecho soberano de los Estados 
sobre sus propios recursos biológicos, se tiene la obligación por parte de nuestros 
gobiernos a no continuar con el deterioro ambiental, a conservar nuestras espe-
cies para así conservar nuestras propias tradiciones y respetar el conocimiento 
tradicional.

A este respecto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente como Ley Marco ubica dentro de sus principales objetivos la preser-
vación y protección de la biodiversidad  a la que define como la variabilidad 
de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 
terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 
los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas,15  así mismo establece como uno de los principios 
de la política ambiental el garantizar el derecho de las comunidades indígenas a 
la preservación, uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Además 
establece uno de los procedimientos que sirven para la conservación In Situ, es 
decir, la creación de Áreas Naturales Protegidas, su administración, manejo,  todo 
esto lo regula mediante el Título Segundo que se refiere a Biodiversidad y en 
el Capítulo I que regula a las Áreas Naturales Protegidas, reforzando su lega-
lidad mediante el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas16el que es de 
observancia general en todo el territorio nacional y en las zonas donde la Nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, y tiene por objeto reglamentar a la LGEEPA 
en lo relativo al establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales 
protegidas de competencia de la Federación.

Otro de los ordenamientos jurídicos al interior de nuestro país, que tiene 
por principal objetivo el  cuidado de especies naturales, es la Ley General de 

14  NOM-059-SEMARNAT-2001 Referida a la Protección ambiental de especies nativas de México de flora y fauna sil-
vestres, las categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, así como la lista de especies en 
riesgo. Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en 
riesgo en la República Mexicana mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de 
inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación 
de su riesgo de extinción.
NOM-061-SEMARNAT-1994 Publicada en el D.O.F. de fecha 13 de mayo de 1994. Que establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal.
NOM-062-SEMARNAT-1994 Publicada en el D.O.F. de fecha 13 de mayo de 1994. Que establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales 
a agropecuarios.
NOM-126-SEMARNAT-2000 Publicada en el DOF el 20 de marzo del año 2001. La presente Norma Oficial Mexicana 
establece las especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material biológico de flora y fauna 
silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional.
15  Fracción IV del Artículo 3º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
16  Publicado En el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2000
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Desarrollo Forestal Sustentable17 la que tiene por objeto regular y fomentar la con-
servación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como 
distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con el fin de propiciar el desa-
rrollo forestal sustentable. Plasma a la sustentabilidad del manejo de los recursos 
naturales como el objetivo principal de las actividades forestales y establece la 
creación de Unidades de Manejo Forestal18 con el propósito de lograr una ordena-
ción forestal sustentable, una planeación ordenada de las actividades forestales y 
el manejo eficiente de los recursos, las que cuentan además, para su correcto fun-
cionamiento, con la vigilancia estricta por parte de las autoridades mexicanas. 

La Ley de Bioseguridad de Organismos Geneticamente Modificados19 se 
autocalifica como de orden público e interés social y tiene por objeto regular las 
actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en pro-
grama piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación 
de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir 
los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana 
o al medio ambiente y a la diversidad biológica20 o a la sanidad animal, vegetal y 
acuícola. De igual forma la Ley General de Vida Silvestre21 reglamentaria del pá-
rrafo tercero del artículo 27, así como de la fracción XXIX del inciso G del artícu-
lo 73 de la Constitución Carta Magna tiene por objeto establecer la concurrencia 
del Gobierno Federal; de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias; relativas a la conservación y aprovecha-
miento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República 
Mexicana y en las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción. 

Asociado al trabajo legislativo, existe coordinación al interior de los órganos 
descentralizados y desconcentrados de la SEMARNAT junto con una constante 
relación entre el Comité Trilateral Canadá-México-Estados Unidos para la Con-
servación y Manejo de la Vida Silvestre y los Ecosistemas, el Corredor Biológico 
Mesoamericano, el Sistema Arrecifal Mesoamericano y el Grupo de Países Me-
gadiversos Afines (GPMA), a fin de solucionar problemas comunes en materia 
de diversidad biológica. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) es la institución encargada de integrar en el Siste-
ma Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) esta misma institución 
mantiene actualizado el Banco de imágenes cuenta con programas, planes, pro-
yectos que encaminan a la política nacional a la utilización sustentable de la diver-

17  Publicada en el  Diario Oficial de la Federación el martes 25 de febrero de 2003.
18  Unidad de manejo forestal: Territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta 
similitud para fines de ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los recursos. fracción XLIII del artículo 
7 de la LGDFS
19  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005.
20  Diversidad biológica es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosis-
temas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Fracción XIII del artículo 3 de la Ley de 
Organismos Genéticamente Modificados.
21  Publicada el 3 de julio de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.
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sidad biológica y trabajar la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 
contando en este marco con Estrategias Estatales sobre Biodiversidad, las cuales 
se ajustan a las necesidades específicas de cada una de las Entidades Federativas.

La participación del sector ambiental se da de manera transversal con otras 
secretarias que tienen a su cargo la aplicación efectiva de leyes como la Ley sobre 
producción, certificación y comercio de semillas, la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable, la Ley Federal de Variedades Vegetales, entre otras.

4. uso sostenIble de lA enerGíA

La Secretaría de Energía es la encargada de conducir la política energética 
del país22 en cuanto al petróleo, carburos de hidrógeno, energía nuclear, así como 
respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran 
para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de servicio público, sin embargo como tema tran-
sectorial será la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la encargada 
de la protección y conservación de los recursos naturales con el fin de propiciar su 
aprovechamiento y desarrollo sustentable.

El acceso a la energía, la eficiencia energética y la energía renovable y limpia son 
elementos centrales del desarrollo sustentable. En la industria se utilizan cada vez más 
energéticos alternos, por ejemplo el gas comprimido en el sector de transporte.23

El sector energético en nuestro país agrupa a tres empresas (PEMEX, CFE, 
LFC) y tres órganos desconcentrados (CRE, CNSNS, CONAE): 

A. Petróleos Mexicanos PEMEX. Organismo descentralizado que tiene por 
objeto ejercer la conducción central y la dirección estratégica de todas las acti-
vidades que abarca la industria petrolera estatal en los términos de la Ley Regla-
mentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.24 Y que cuenta 
con cuatro organismos descentralizados (Pemex exploración y producción; Pemex 
refinación; Pemex gas y petroquímica básica; y Pemex petroquímica). Regido por 
diversas leyes administrativas, entre ellas la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo que establece la pertenencia y dominio 
directo de los carburos de hidrógeno comprendidos en el territorio a la nación 
donde ésta será la única encargada de llevar a cabo la  exploración, refinación, 
transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, 
gas y sus derivados. 

En cuestiones de medio ambiente y desarrollo sustentable ha desarrollado 
diversos talleres para capacitar representantes de la industria petrolera en el de-
sarrollo de proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de 
Kyoto, así como campañas permanentes de uso eficiente y ahorro de energía.

22  Fracciones I y II del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
23  Cfr. Avances de México en materia de cambio climático 2001-2002. Adrián Fernández y Julia Martínez Coord., SE-
MARNAT-INE.  2003.
24  Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.
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B. Comisión Federal de Electricidad CFE. Organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, que tiene por objeto la planeación del Sistema 
Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distri-
bución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público y la 
realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que se requieran para el 
cumplimiento de su objeto.25 Como parte de la transectorialidad, la CFE cuenta 
con una Junta de Gobierno integrada con los titulares de las Secretarías de Ener-
gía; Hacienda y Crédito Público;  Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y de Economía.

Las actividades que ha venido desempeñando este organismo como parte de 
los mecanismos de desarrollo sustentable, son las de establecimiento de alternati-
vas de ubicación, introducción de plantas termoeléctricas de ciclo combinado en 
el sistema eléctrico nacional, asesorarse de expertos en los temas de desarrollo 
sustentable y patrimonio cultural, la sustitución de combustóleo por gas natural, 
reducción en la fase de operación de los niveles de emisiones a la atmósfera, 
utilización de energías renovables mediante proyectos eólicos, geotérmicos y fo-
tovoltaicos, entre otras actividades.

C. Luz y Fuerza del Centro LFC, Es un organismo público descentralizado, 
encargado de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en la zona 
Central de México. 

D. Comisión Reguladora de Energía CRE. En 1995 se trasformó a la CRE de 
órgano consultivo a órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía encargado 
de la regulación de gas natural y energía eléctrica en México, rige sus operaciones 
por la Ley de la Comisión Reguladora de Energía la cual viniera a fortalecer el 
sector energético ya que además de ampliar facultades de la CRE concentro facul-
tades dispersos en ordenamientos.

E. Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, misma que 
se rige por diversas leyes administrativas, entre ellas la Ley que declara reservas 
minerales nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás substancias de 
las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir energía nuclear, la 
Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en materia nuclear que regula la exploración y explo-
tación y el beneficio de minerales radioactivos y el aprovechamiento de combus-
tibles nucleares. 

F. Comisión Nacional para el Ahorro de Energía Eléctrica, es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía que tiene por obje-
to “fungir como órgano técnico de consulta de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, así como, cuando así lo soliciten, de los go-
biernos de las entidades federativas, de los municipios y de los particulares, en 
materia de ahorro y uso eficiente de la energía y de aprovechamiento de energías 

25  Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad.
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renovables.”26La cual entre una de sus principales funciones se encuentra  la de 
fomentar la eficiencia en el uso de energía mediante la coordinación entre los 
diversos sectores y es así que en su sesión extraordinaria del 27 de mayo de 1996 
la Conae estableció la estrategia de suscribir Acuerdos de Coordinación con los 
gobiernos estatales ya que estos son los actores gubernamentales más cercanos y 
conscientes de los problemas energéticos y ambientales de su localidad. 

Así mismo tiene la facultad de apoyar todo tipo de investigaciones para favo-
recer y lograr sus objetivos en el aprovechamiento de energías renovables, tenien-
do la posibilidad de preparar  programas nacionales en la materia ejemplo de esto 
son los Programas de Gran Alcance 2000, el Programa de Ahorro en Empresas 
Paraestatales, el Programa de Ahorro de Energía en la Administración Pública Fe-
deral el que pretende aumentar la eficiencia energética en los bienes inmuebles de 
las dependencias gubernamentales logrando así un ahorro tanto energético como 
económico. Otra de sus facultades es el emitir recomendaciones de ahorro de 
energía y cuidado del medio ambiente mediante constante capacitación.

4.1 normatividad

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos27crea la Comisión de 
Bioenergéticos integrada por los Secretarios de Energía; Medio Ambiente; Eco-
nomía; Hacienda y Crédito Público; y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, las cuales en el ámbito de sus facultades coadyuva-
ran a la diversificación energética y desarrollo sustentable mediante la promoción 
de la producción, comercialización y uso de los bioenergéticos. Con el afán de 
que efectivamente se prefiera el uso de fuentes renovables28 la legislación fiscal29 
determina que los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta que inviertan en 
maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renova-
bles podrán deducir 100% de la inversión.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje rector referido a la Eco-
nomía Competitiva y Generadora de Empleos, específicamente en su punto 2.11 
de Energía Electricidad e Hidrocarburos, se plantea como uno de los objetivos 
el asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores, para lo cual se reconoce 
que el desarrollo sustentable es uno de los ejes centrales de la política pública 
del país y en concordancia con ello, se debe impulsar la utilización de tecnolo-

26  DECRETO por el que se crea la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Energía, Diario Oficial de la Federación de 20 de septiembre de 1999.
27  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008.
28  Aquéllas que por su naturaleza o mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la ener-
gía solar en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de 
agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la energía proveniente 
de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de la energía de las fuentes 
renovables en otras formas de energía.
29  Fracción XII del Artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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gía amigables con el medio ambiente que permitan la disminución del impac-
to ambiental, destacando que se cuenta con un amplio potencial de energías 
renovables de las cuales se fomenta su aprovechamiento y las actividades de 
investigación en este rubro. Con base y fundamento en este eje rector se elabora 
el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 el cual hace referencia a la situa-
ción actual y los retos que deben ser superados a efecto de compatibilizar la 
necesidad de energía con el cuidado y protección del medio ambiente, además 
contiene los principales compromisos, estrategias, líneas de acción, objetivos 
del Gobierno Federal en materia energética.

Conjuntamente con la legislación mencionada existen otras leyes como la 
Ley de Energía para el Campo30; la Ley del Servicio Público de Energía Eléctri-
ca31; Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en materia de eficiencia energé-
tica32que establecen los alcances del sector energético, así como la participación 
que debe tener el Gobierno Federal a través del sector de la Administración Pú-
blica tanto federal, estatal y municipal para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones se de la coordinación en la consecución del desarrollo sostenible. 

5. A mAnerA de ConClusIÓn 

Sabemos que los problemas ambientales con los que ahora nos enfrentamos 
no son producto o fuente de las actividades que nosotros hemos desarrollado, 

30  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002
31  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975
32 NOM-001-ENER-2000 Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical. 
Límites y método de prueba. 
NOM-003-ENER-2000 Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de 
prueba y etiquetado. 
NOM-004-ENER-1995 Eficiencia energética de bombas centrífugas para bombeo de agua para uso doméstico en potencias 
de 0,187 kW a 0,746 kW.- Límites, método de prueba y etiquetado. 
NOM-005-ENER-2000 Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba y eti-
quetado. 
NOM-006-ENER-1995 Eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para pozo profundo en operación.- 
Límites y método de prueba. 
NOM-007-ENER-2004 Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.
NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales. 
NOM-009-ENER-1995 Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales. 
NOM-010-ENER-2004 Eficiencia energética del conjunto motor bomba sumergible tipo pozo profundo. Límites y método 
de prueba. 
NOM-011-ENER-2006 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, méto-
dos de prueba y etiquetado. 
NOM-013-ENER-2004 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas. 
NOM-014-ENER-2004 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de 
ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado.
NOM-015-ENER-2002 Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado. 
NOM-016-ENER-2002 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, 
en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado.
NOM-017-ENER-1997 Eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba. 
NOM-018-ENER-1997 Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos de prueba. 
NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000 Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y eliminación de clorofluoro-
carbonos (CFC’s) en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 
NOM-022-ENER/SCFI/ECOL-2000 Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y eliminación de clorofluoro-
carbonos (CFC’s) para aparatos de refrigeración comercial auto contenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
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sino que son la clara consecuencia de épocas anteriores en donde el paradigma 
ambiental se centraba en la  concepción errónea de que el medio ambiente era 
un proveedor infinito de recursos supeditados al dominio y mando humano. En 
la actualidad, constantemente nos damos a la tarea de apuntar que el Desarrollo 
sustentable es lograr la satisfacción de las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 
necesidades.

Para dar efectividad a lo anterior nos hemos visto en la imperiosa necesidad 
de emitir legislación de contenido ambiental con el propósito de salvaguardar 
nuestros elementos naturales, ya que debido a la explotación irracional sobre es-
tos ha terminado por ubicar a muchos de ellos, en la situación de especies extintas 
o en peligro de extinción, o bien situar a la propia humanidad bajo los peligros 
que vislumbramos debido al cambio climático, mismo que hemos vinculado a la 
necesidad de utilizar energías sustentables.

La transversalidad de los temas brevemente estudiados, nos hace reflexionar 
sobre la certeza de la normatividad existente, así como la efectividad de la actua-
ción por parte de las autoridades encargadas del cuidado y protección del medio 
ambiente en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

En lo que respecta a la legislación ambiental ya sea como incipiente o inexis-
tente para algunos aspectos especiales del derecho ambiental, debemos fortale-
cerla y plasmar los temas con verdadero compromiso, incorporar en ella procedi-
mientos jurídicos más rápidos, oportunos y eficientes a manera de que propicien 
la certeza y seguridad jurídica de quien se somete a ellos, sin dejar de lado la 
concepción de que no es suficiente la elaboración de normatividad ambiental si no 
hay la voluntad y la obligatoriedad de cumplirla, pues solo con el cumplimiento y 
establecimiento de reglas podemos proyectar óptimos resultados.

Y en este sentido consideramos y llegamos a la conclusión de que legis-
lación adecuada, procedimientos apropiados, instancias y organizaciones en co-
ordinación y creadas para el cuidado y protección del medio ambiente tienden 
a proteger y reprender, sin embargo, también estamos conscientes de que para 
lograr  un futuro y un mundo mejor es indispensable la prevención del daño al 
medio, dicha prevención sólo es posible cuando se cuenta con las herramientas 
mínimas indispensables que nos induzcan cultura y conciencia ambiental, tales 
como información y educación ambiental.

Debemos reconocer que no es suficiente el trabajo que hasta nuestros días 
hemos llevado a cabo, sin embargo nos encontramos en el camino apropiado y 
de seguir esforzándonos como hasta ahora, podremos en algún momento frenar y 
mitigar los daños al ambiente. Es importante resaltar que la adecuada coordina-
ción entre las autoridades gubernamentales y educativas propiciará resultados en 
menor plazo. 
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1. nAturAlIsmo e ArtIFICIAlIsmo

Na maior parte da história da humanidade, vigoraram concepções de mun-
do naturalistas, isto é, aquelas que acreditam na existência da natureza. Pode-se 
argüir se alguma concepção admite a inexistência da natureza. De acordo com o 
filósofo francês Clément Rosset, as visões de natureza se agrupam em duas gran-
des categorias: ou a natureza é concebida de forma naturalista, o que equivaleria 
ao naturalismo, ou de forma artificialista, o que implica em ver a natureza como 
artifício. Em suas palavras,

... a ideologia naturalista (...), em princípio, é a doutrina segundo a qual a 
natureza existe, isto é, a forma geral da crença de que alguns seres devem a 
realização de sua existência a um princípio alheio ao acaso (matéria) e aos 
efeitos da vontade humana (artifício). (...) A idéia fundamental do naturalismo 
é uma neutralização da atuação do acaso na gênese das existências: afirma 
que nada se poderia produzir sem alguma razão e, conseqüentemente, as exis-
tências independentes das coisas introduzidas pelo acaso ou pelo artifício dos 

homens resultam de outra ordem de causas, a ordem das causas naturais.1

Considerando-se um representante do artificialismo, Rosset prossegue:

É próprio ao pensamento de tipo artificialista – pelo menos no sentido dado 
aqui ao termo ‘artificialismo’ – não reconhecer nenhuma natureza e julgar 
as características fundamentais das produções não-humanas idênticas às das 
produções humanas, tendo em vista que ambas participam do acaso: recusar 
a qualquer existência um caráter natural, isto é, recusar a participação em 
qualquer sistema de princípios denominado natureza, cujas virtudes estariam 
na origem do conjunto das produções estranhas ao artifício e ao acaso. O 
artificialismo (...) designa essencialmente uma denegação da natureza e uma 
afirmação universal do acaso; sentido que se situa nas antípodas de todas as 

1  ROSSET, Clément. A Anti-Natureza: Elementos para uma Filosofia Trágica. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1989.
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formas de naturalismo antropocêntrico que se manifestaram, desde Aristóteles, 
na história da filosofia e puderam, consoante à assimilação mais ou menos 
consciente do trabalho da natureza à arte do homem, receber o qualificativo 
moderno de ‘artificialista’.2

Embora o naturalismo, para o autor, coincida mais com uma concepção de 
natureza que exclui o acaso e a interferência antrópica, ele deixa bem claro que:

... natureza e artifício designam antes duas formas de olhar que duas instân-
cias existentes. Duas formas de olhar igualmente imperialistas e igualmente 
exclusivas. O mundo aparece ora como natureza, ora como artifício, mas nunca 
como um composto das duas instâncias. Deste modo, numa perspectiva na-
turalista, toda existência pode ser dita natural, já que a ação da arte e a do 
acaso aparece como acidentes situados nas duas extremidades da escala de 
valores e são secundárias com relação à constituição natural: o acaso repre-
senta os inevitáveis fracassos; o homem (a técnica e a arte), a obra-prima. 
Da mesma maneira, numa perspectiva artificialista, qualquer existência, sendo 
igualmente tributária do acaso, pode ser afetada por um mesmo coeficiente 
de artifício. Toda posição mista que quisesse descrever a existência – parti-
cularmente a existência humana – como um composto de artifício e natureza 
seria uma posição infalivelmente naturalista, uma vez que distingue as duas 
instâncias – ainda que se recuse localizá-las com bastante precisão, tanto psí-
quica como histórica – e afirma a emergência da técnica humana sobre um 
fundo de natureza: desse modo, permanece respeitado o reino das três nature-
zas aristotélicas (naturezas natural, humana e fortuita). (...) natureza e artifício 
não definem dois aspectos complementares da existência, mas dois pontos de 
vista excludentes acerca do conjunto das existências: dois pontos de vista que 
descreveremos como o ponto de vista da interpretação (natureza) e da recusa 
global de interpretar (artifício).3

É interessante a posição assumida por Rosset, e, conquanto seja adotada, 
nesta reflexão, uma perspectiva naturalista, ela não significa uma discordância 
com pensamento do intelectual francês. Apenas a realidade é vista, aqui, por um 
ângulo diferente. Explicitando melhor, enxerga-se o mundo por uma ótica natura-
lista. Rosset divisa a natureza como uma entidade ou como uma concepção situ-
ada entre dois pólos: numa extremidade, o acaso, que abala a ordem da natureza; 
noutra, o artifício, construção humana que expressa um tipo de ordem oposta à 
natureza. Assim, salvo melhor interpretação, parece que o filósofo reafirma o dua-
lismo cartesiano, separando natureza de cultura e introduzindo um novo elemento 
que não estaria inserido em nenhuma das duas entidades: o acaso.

Recorrendo a Edgar Morin, transintelectual que vem procurando, desde fins 
dos anos de 1960, uma religação complexa entre natureza e cultura, a visão torna-
se muito mais rica. Na sua linha de raciocínio, a natureza não abomina o acaso. 
Antes, incorpora-o como um dos elementos mais significativos do tetragrama: 

2  Id. ibid., p. 56-7.
3  Id. ibid., p. 67-68. 
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ordemdesordem interação organização
________________________________

A ordem exclui o acaso. Daí sua rigidez. A desordem é o reino do acaso. Daí 
seu caráter caótico. A organização integra ordem e desordem de forma orgânica. 
Em seu âmago, o acaso não permite a inflexibilidade aos sistemas organizados. 
Por outro lado, a ordem salvaguarda a organização da dissipação. Assim, o acaso 
não está fora, mas bem âmago da natureza.

Outro postulado de grande alcance adotado por Morin e que ultrapassa o 
dualismo da razão clássica reata os laços entre natureza e cultura, delegando ao 
cérebro humano o papel de elo de ligação entre ambas. Por este prisma:

naturezacérebro humanocultura
________ _________________

Desta forma, também a cultura humana não se opõe à natureza. Bem ao 
contrário, ela pode ser entendida como produto complexo da natureza ou como a 
própria natureza em nível aparentemente distinto dela, mas, em última instância, 
derivado dela. Cria-se, portanto, uma concepção una e nova de natureza, pois que 
agora fundamentada na ciência contemporânea4.

2. orGAnICIsmo e meCAnICIsmo

Na ótica do naturalismo, podemos reunir as diversas representações de 
natureza formuladas pelas culturas humanas – da mais remota à mais atual 
– em dois grandes conjuntos. A primeira – o organicismo – revelou-se domi-
nante em cerca de 98% da história da humanidade e consiste em considerar 
a natureza como um organismo vivo e complexo, com autonomia e com 
uma certa sorte de vontadeAssim a concepção mágica dos povos arcaicos, a 
concepção místico-intuitiva dos Upanishads, do budismo, do jainismo e do 
taoísmo, e a concepção interrogativa e contemplativa dos pensadores físicos 
gregos. Para fins deste escrito, organicismo não tem a acepção que lhe con-
fere Blackburn:

Doutrina segundo a qual as estruturas orgânicas são apenas o resultado de a 
matéria ter propriedade inerente de se adaptar às circunstâncias. Essa teoria 

teve uma vida breve porque se opôs ao darwinismo e ao vitalismo.5

4  Sobre MORIN, Edgar, ver principalmente O Enigma do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1975, e os cinco volumes de 
O Método: vol. 1: A Natureza da Natureza (Mira-Sintra: Europa-América, s/d); vol. 2: A Vida da Vida (Mira-Sintra: 
Europa-América, s/d); vol, 3: O Conhecimento do Conhecimento (Mira-Sintra: Europa-América, s/d); vol. 4: As Idéias: a 
sua natureza, vida, hábitat e organização (Mira-Sintra: Europa-América, s/d) e vol. 5: A Humanidade da Humanidade: A 
Identidade Humana. Porto Alegre: Sulina, 2002.
5  BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
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A segunda – o mecanicismo – constituiu-se na Europa ocidental, no sé-
culo XVII, como parte de um movimento intelectual usualmente conhecido 
como Revolução Científica. O filósofo francês René Descartes é seu mais 
conhecido formulador. Trata-se de uma concepção que reduz o universo a 
átomos duros e indivisíveis que, combinados, formam mecanismos seme-
lhantes a relógios e a autômatos, funcionando de maneira harmônica. Em-
bora criado, este universo, em seu nível macro, tem uma origem, é dotado 
de movimento, mas não conhece transformação nem fim. Os seres vivos não 
passam de robôs cobertos de escamas, couro, penas, pêlos e pele, exceto o 
ser humano, cuja natureza física abriga uma entidade metafísica sutilmente 
ligada a ele: o espírito ou a razão. Assim, cria-se um dualismo entre corpo e 
mente. Sobre esta concepção Blackburn discorre:

Crença de que tudo pode ser explicado por teorias baseadas nas explicações 
seiscentistas de explicação científica, que usaram como paradigma as leis 
quantitativas que regem a interação das partículas, em função das quais podem 
ser compreendidas, em última instância, as outras propriedades dos materiais 
(atomismo, concepção galileana de mundo, corpuscularismo). Em biologia, o 
mecanicismo é a tese hostil às causas finais (causas materiais, formais, eficien-
tes, finais) ou à teleologia, segundo a qual os animais devem ser encarados 

como sistemas materiais.6

O mesmo autor considera o naturalismo como uma perspectiva geral que 
busca tudo explicar por meio dos métodos das ciências da natureza (melhor seria 
dizer, no prisma do organicismo contemporâneo, ciências humanas sobre a natu-
reza não-humana). Por este ponto de vista, o dualismo animal-ser humano, corpo-
mente e natureza-sociedade da concepção mecanicista seria rejeitado pelo bom 
naturalista como uma forma de naturalismo, por sustentar ela que o ser humano, 
em sua superioridade sobre os outros seres, ou rompeu os laços com a natureza ou 
mantém com ela (como o caso do corpo) delgadas ligações7. Porém, o que outorga 
o caráter naturalista ao mecanicismo é a crença de seus próceres na existência da 
natureza, ainda que a presença do artifício e da metafísica seja forte.

3. unIversAlIdAde dA étICA

Ainda acompanhando os ensinamentos de Blackburn, ética, termo derivado 
do grego ethos, caráter, é o

Estudo dos conceitos envolvidos no raciocínio prático: o bem, a ação corre-
ta, o dever, a obrigação, a virtude, a liberdade, a racionalidade, a escolha. É tam-
bém o estudo de segunda ordem das características objetivas, subjetivas, relativas 
ou céticas que as afirmações feitas nesses termos possam apresentar.8

6  Id. ibid., p. 241-242. 
7  Id. ibid, p. 261.
8  Id. ibid., p. 129.
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Com freqüência, o conceito é confundido com o de moral, na verdade ambos 
não distando muito entre si. O mesmo autor esclarece:

Embora a moral das pessoas e sua ética acabem por ser a mesma coisa, há um 
uso do termo que restringe a moral aos sistemas como o de Kant, baseado em 
noções como o dever, a obrigação e princípios de conduta, reservando a ética 
para a perspectiva mais aristotélica do raciocínio prático, baseada na noção 
de virtude, e que de modo geral evita a separação das considerações “morais” 
de outras considerações práticas. Os problemas exegéticos são complexos, uma 
vez que alguns comentadores apresentam um Kant mais aristotélico, e um Aris-
tóteles mais interessado na esfera específica da responsabilidade e do dever, ao 

contrário do que sugere o simples contraste.9

Todas as culturas e sistema religiosos formulam a distinção entre bem e mal, 
certo e errado, proibido e permitido, norma e transgressão, virtude e pecado. Em 
todas elas, há a noção de um pecado original, oriundo da emergência da consciên-
cia, mesmo que não exista o conceito de ética como no ocidente. Difícil também 
encontrar um sistema filosófico sem derivações éticas. Todavia, é no indivíduo 
que a ética, genérica, e a moral, aplicação dela na vida prática, vão se encontrar. É 
pela conduta do indivíduo que se pode tomar uma das pontas dos valores (a moral) 
para chegar à outra ponta, a ética.  

4. ContextuAlIzAção e relAtIvIsmo dA étICA

Antes da ocidentalização do mundo, num processo hoje denominado exaus-
tivamente de globalização, cada antropossociedade construía e vivia sua ética e 
cada indivíduo norteava sua conduta por valores morais mais ou menos flexibili-
zados em relação ao sistema maior. Com a progressiva ocidentalização do mundo, 
a Europa foi impondo seus valores éticos às outras antropossociedades, de forma 
que, atualmente, sobre o pluralismo de éticas remanescentes, ergue-se uma ética 
comum mínima e de base, ilustrada, sobretudo pela Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, proclamada em 1948 pela Organização das Nações Unidas.

Não se pode perder de vista, pois, que ética e moral devem ser contextuali-
zadas para serem compreendidas. Há que se adotar um olhar antropológico para 
compreender as concepções éticas das diversas antropoculturas e seus respectivos 
procedimentos morais, sob pena de julgamentos preconceituosos.

Exemplificando, a Lei de Talião e a particularidade das penas, consagradas 
no Código de Hammurabi, eram aceitas com naturalidade. Selecionamos alguns 
parágrafos para ilustrar o que hoje é inadmissível eticamente:

§ 195. Se um filho bateu em seu pai: cortarão a sua mão. § 196. Se um awilum 
(homem livre) destruiu o olho de um (outro) awilum: destruirão o seu olho. § 
198. Se destruiu o olho de um muskênum (classe social intermediária entre os 

9  Id. ibid., p. 256.
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livres e os escravos) ou quebrou o osso de um muskênum: pesará 1 mina de 
prata. § 199. Se destruiu o olho do escravo de um awilum ou quebrou o osso do 
escravo de um awilum: pesará a metade de seu preço.10

Como se verifica, a universalidade não está presente. Há reciprocidade de 
penas no âmbito de cada classe e diferenciação entre elas. Avançando muitos sé-
culos adiante, no ocidente, com o movimento intelectual das Luzes, encontramos 
a defesa da universalização das leis e a condenação da pena de morte, entendido 
o indivíduo como cidadão com direitos e deveres e desvinculado de sua condição 
de classe. O pensamento de Beccaria expressa bem este concepção que prosperou 
no mundo ocidental e foi imposta a todas as culturas humanas do planeta11.

Continuando com a ilustração, Aristóteles escreve:

A natureza foi mais pródiga para com o animal que vive sob o domínio 
do homem do que em relação à fera selvagem; e a todos os animais é útil 
viver sob a dependência do homem. Nela encontram eles a sua segurança. 
Os animais são machos e fêmeas. O macho é mais perfeito, e governa; a 
fêmea o é menos, e obedece. A mesma lei se aplica naturalmente a todos 
os homens. Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como 
o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem; são os homens nos 
quais o emprego da força física é o melhor que deles se obtém (...) tais 
indivíduos são destinados, por natureza, à escravidão; porque, para eles, 
nada é mais fácil que obedecer. Tal é o escravo por instinto: pode perten-
cer a outrem (também lhe pertence ele de fato), e não possui razão além 
do necessário para dela experimentar um sentimento vago; não possui a 
plenitude da razão. Os outros animais dela desprovidos seguem as impres-
sões exteriores. A utilidade dos escravos é mais ou menos a mesma dos 
animais domésticos: ajudam-nos com sua força física em nossas necessi-
dades cotidianas. A própria natureza parece querer dotar de característi-
cos diferentes os corpos dos homens livres e dos escravos.12

Pela serenidade com que o filósofo expõe suas idéias, é de se supor que elas 
eram aceitas com naturalidade por integrarem o corpo ético da cultura helênica 
em sua fase grega. Hoje, porém, quase nenhuma delas se sustenta eticamente, 
com exceção da condição dos animais, mesmo assim numa ética apoiada no senso 
comum. Afora este aspecto, não mais se proclama impunemente que o homem é 
superior à mulher e que esta deve obediência ao primeiro. Tampouco é possível 
advogar a superioridade de certos homens sobre outros expressa no tipo físico, a 
exemplo dos insetos sociais, condenando os inferiores à escravidão e contemplan-
do os superiores com dominação, ambas naturais.

Mesmo Locke, um pioneiro do Iluminismo, considera legítima a escravidão 
como pena substitutiva para a pena de morte. Em suas palavras,

10  HAMMURABI. O Código de Hammurabi (introdução e comentários de BOUZON, E.). Petrópolis: Vozes, 1976. 
11  BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Hemus, 1974.
12  ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Atena, 1957 (data de cólofon).
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Ninguém pode dar mais poder do que possui; e quem não pode tirar de si a 
própria vida não pode conceder a outrem qualquer poder sobre ela. De fato, 
tendo por culpa própria perdido o direito à vida por algum ato que mereça a 
morte, aquele a quem a entregou pode, quando o tem entre as mãos, demorar 
em tomá-la, empregando-o a seu próprio serviço; e com isso não lhe causa 
dano, porquanto, sempre que achar ultrapasse o sofrimento da escravidão ao 
valor da própria vida, está nas suas mãos, pela resistência à vontade do senhor, 
atrair sobre si a morte que deseja.13

José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, considerado o fundador da 
economia política brasileira, entendia a escravidão de negros africanos como um 
excelente instrumento civilizatório. Segundo ele, a escravidão praticada na Áfri-
ca era bárbara, ao passo que a escravidão exercida pelos ocidentais resgatava o 
africano de uma condição sub-humana para lhe proporcionar a rara oportunidade 
de se humanizar. Quanto aos índios, ele defendia sua aculturação por meio das 
atividades econômicas que sabiam praticar, notadamente o abate de árvores e a 
pesca14. Embora a escravidão já enfrentasse a crítica do universalismo iluminista, 
a defesa que dela fazia Azeredo Coutinho parecia natural e ética, principalmente 
ao encará-la como forma de salvar um ser humano de uma servidão embrutecedo-
ra e colocá-lo numa civilizadora.

Na perspectiva da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a escra-
vidão é uma das condições humanas mais eticamente condenáveis. Logo em seu 
artigo primeiro, ela decreta que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotados de razão e de consciência e devem agir uns 
para com os outros num espírito de fraternidade.” Este princípio áureo é corrobo-
rado pelo artigo quarto: “Ninguém será mantido em escravidão nem em servidão; 
a escravidão e o tráfico dos escravos são proibidos sob todas as suas formas.”15

Tomemos ainda mais um exemplo: a guerra. Em quase todas as sociedades 
humanas do passado, a guerra de conquista não apenas se justificava eticamente 
como produzia heróis e exaltava os Estados. Maquiavel escreveu um opúsculo 
defendendo a guerra como um instrumento eticamente válido para a tomada e a 
conservação do poder16.

Atualmente, a guerra de conquista continua sendo praticada. Todavia, busca-
se sempre uma razão ética digerível para ela: a segurança do Estado, a segurança 
da sociedade, o combate às ameaças potenciais à paz etc. Os pacifistas defendem 
a supressão dos conflitos bélicos de uma vez por todas, como se pode ilustrar com 
o consistente argumento de Umberto Eco:

13  LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo. São Paulo: Ibrasa, 1963.
14  AZEREDO COUTINHO, José Joaquim da Cunha de. “Análise sobre a Justiça do Comércio do Resgate dos Escravos da 
Costa da África”. In: ― Obras Econômicas de J.J. da Cunha de Azeredo Coutinho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1966.
15  MOREIRA, Adriano. “Declarações dos Direitos do Homem” In: ―; BUGALLO, Alejandro e ALBUQUERQUE, Celso. 
Legado Político do Ocidente: o Homem e o Estado. Rio de Janeiro/São Paulo: Difel, 1978. 
16  MAQUIAVEL, Nicolau. A Arte da Guerra; A Vida de Castruccio Castracani; Belfagor, o Arquidiabo. Brasília: EdUnB, 
1980.
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É dever proclamar a impossibilidade da guerra. Mesmo se não existem solu-
ções alternativas. No mínimo, recordar que nosso século conheceu uma exce-
lente alternativa para a guerra que foi a guerra “fria”. Ocasião de horrores, 
injustiças, intolerâncias, conflitos locais, terror difuso, a história no final terá 
que admitir que esta foi uma solução bastante humana e percentualmente bran-
da, que teve até vencidos e vencedores. Mas não compete à função intelectual 
declarar guerras frias.17

Num mundo cada vez mais globalizado pelo ocidente, o contexto ético de 
fundo tende a ser de raiz ocidental. Talvez a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem cumpra o papel de uma constituição mundial, deixando lugar para éticas 
regionais e nacionais aceitáveis. Moralmente, tornou-se inadmissível o sacrifício 
de virgens, o infanticídio ritual, a entrega de religiosos a leões, a luta de gladiado-
res, a tortura etc. Na prática, porém, muitas atrocidades continuam ocorrendo, em 
flagrante transgressão aos proclamados direitos humanos. Ante a crise ambiental, 
cada vez mais se impõe a necessidade de uma nova carta de direitos, esta incluin-
do também os direitos da natureza não-humana.

No volume que conclui O Método, obra maior de Edgar Morin, o pensa-
dor defende uma ética maleável – não anêmica, em contraponto à ética universal 
formulada por Kant. Trata-se de uma auto-ética, como a de Umberto Eco, porém 
muito mais complexa. A auto-ética moriniana não está vinculada a nenhum sis-
tema religioso, o que torna a sua prática bem difícil. Conquanto se expresse por 
princípios gerais, sua contextualização exige um espírito atento que leve em conta 
cada caso a ser julgado, sem, ao mesmo tempo, cair no casuísmo18.  

5. A étICA ClássICA e A nAturezA

A concepção clássica de natureza finca suas raízes mais profundas na tradi-
ção judaico-cristã. Por mais que teólogos judaístas, cristãos e muçulmanos pro-
gressistas se esforcem em demonstrar que Deus não concedeu ao ser humano o 
domínio sobre a natureza, mas, ao contrário, nomeou-o mordomo do Paraíso, fun-
ção que ele não soube exercer a contento, resultando daí sua expulsão do Éden19, a 
teologia que prevaleceu durante séculos é bem expressa por Chesterton, ardoroso 
defensor da ortodoxia cristã:

... o cristianismo de repente entrou em cena e apresentou uma resposta singular 
[para a união pagã de Deus e cosmos], que o mundo no fim aceitou como A 
resposta. Foi a resposta naquela época, e eu penso que é a resposta agora (...) a 
resposta foi como um golpe de espada: separava. Não unia, em nenhum sentido 

17  ECO, Umberto. “Pensar a guerra”. In:  Cinco Escritos Morais. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 1998.
18  MORIN, Edgar. O Método 6: Ética. Porto Alegre: Sulina, 2005.
19  BONDER, Nilton, e SORJ, Bernardo. Judaísmo para o Século XXI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001; BOFF, Leonardo. 
Ecologia, Mundialização, Espiritualidade. São Paulo: Ática, 1993; Id. Ecologia: Grito da Terra, Grito dos Pobres. São Pau-
lo: Ática, 1995; MOLTMANN, Jürgen. Doutrina Ecológica da Criação. Petrópolis: Vozes, 1993; NASR, Seyyed Hossein. 
O Homem e a Natureza. Rio de Janeiro: Zahar, 1977.
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sentimental. Resumindo, separava Deus do cosmos. Aquela transcendência e 
nitidez da divindade que alguns cristãos querem agora eliminar do cristianismo 
era realmente a única razão pela qual as pessoas queriam ser cristãs (...) Os 
gregos haviam falado de homens rastejando sobre a terra, como se agarrando 
a ela. Agora o homem devia pisar sobre a terra como se quisesse subjugá-la. O 
cristianismo, desse modo, alimentou um pensamento de dignidade do homem 
que somente poderia ser expresso em coroas raiadas como o sol e leques com 
plumagem de pavão. No entanto, ele podia ao mesmo tempo alimentar um pen-
samento sobre a abjeta pequenez do homem que só poderia ser expresso em 
jejuns e fantástica submissão...20

 Este pensamento perdura na teologia cristã conservadora. Um exemplo é 
dato por um teólogo utilitarista contemporâneo ao proclamar que

A noção da criação é a dessacralização radical do cosmo. O mundo não é na-
turalmente sagrado; não participa da natureza divina, não é emanação de Deus 
(...) A narrativa da criação do cosmo é feita em função da criação do homem, 
que está no centro de tudo e é chamado a tomar consciência de sua respon-
sabilidade para com o mundo perante Deus, exercendo seu domínio sobre as 
coisas criadas.21

A dessacralização radical do mundo equivale a retirar dele seu caráter or-
ganicista e abrir caminho para a formulação de uma concepção mecanicista, que 
considera a natureza uma entidade inanimada. Colocando-se o homem no centro 
de uma criação amorfa, concorre-se para o antropocentrismo. Reificada a nature-
za, marcha-se para uma atitude utilitarista. Nada, portanto, de mordomo do Éden, 
como querem os teólogos progressistas sensibilizados pela crise ambiental con-
temporânea.

O segundo grande passo para uma concepção mecanicista e manipuladora 
da natureza é dado pelo Humanismo, movimento intelectual e artístico dos sécu-
los XV e XVI. A grande maioria dos intelectuais que o constituíram enfraquecem 
a tríade medieval em que Deus ocupava a primeira posição, vigorando, pois, uma 
concepção teocêntrica. Logo a seguir, vinha o Homem, gozando de prerrogativas 
privilegiadas, mas moderadas. Finalmente, a natureza submissa, como mostra o 
diagrama abaixo:

Deus


Homem


Natureza

20  CHESTERTON, Gilbert Keith. Ortodoxia. São Paulo: Mundo Cristão, 2008. 
21  TERRA, J.E.M. A Bíblia e a Natureza. São Paulo: Loyola, 1986.
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Marcílio Ficino, um dos expoentes do Humanismo, declara com orgulho 
ufanista:

Não apenas o homem se serve dos elementos, mas embeleza-os, o que ne-
nhum animal faz. Que admirável a cultura da terra sobre toda a superfície 
do globo, que espantosa a construção de edifícios e de cidades. Que en-
genhosa a irrigação das águas... Há um ponto que é preciso notar, é que 
não é o primeiro que chega que pode descobrir porque ou como uma obra 
construída com arte por um hábil artífice foi realizada, mas apenas aquele 
que possui um talento igual.22

A concepção de uma natureza a serviço do “Homem” está presente na pas-
sagem de Nettesheim, outro nome ilustre do Humanismo:

Como há três espécies de mundos, a saber, o Elemental, o Celeste e o Intelec-
tual, e que cada inferior é governado pelo seu superior e dele recebe influên-
cias, de maneira que o próprio Arquétipo e o Criador soberano obreiro nos 
comunicam as virtudes da sua onipotência pelos Anjos, os Céus, as Estrelas, os 
Elementos, os Animais, os Planetas, os Metais, as Pedras, tendo feito e criado 
todas as coisas para nosso uso, é por isso que não é sem razão que os Mágicos 
crêem que nós podemos penetrar naturalmente pelos mesmos graus... até ao 
próprio mundo arquétipo... (grifos meus).23

Por mais que subsista em seus escritos uma visão mágica e esotérica, o que, 
aliás, foi bastante comum no Renascimento, parece cabal a crença de que a natu-
reza existe para servir ao ser humano.

Com a Revolução Científica, no século XVII, a representação de uma natu-
reza mecânica, inanimada e automatizada se consolida tão fortemente que, ainda 
hoje, mostra-se bastante resistente. Vista como um almoxarifado de onde poder-
se-ia extrair recursos ilimitadamente e, ao mesmo tempo, como um depósito de 
lixo com capacidade infinita de absorver os dejetos dos processos produtivos, a 
natureza está, finalmente, submetida à vontade do “Homem”. Foi assim que Des-
cartes a concebeu:

... tão logo adquiri algumas noções gerais relativas à Física, e, começando a 
comprová-las em diversas dificuldades particulares, observei até onde podiam 
conduzir e o quanto são diferentes dos princípios que foram utilizados até o 
presente, julguei que não podia mantê-las ocultas sem, com isso, pecar enor-
memente contra a lei que nos obriga a buscar, no que depende de nós, o bem 
geral de todos os homens. Elas me fizeram ver que é possível chegar a conhe-
cimentos que sejam úteis à vida, e que, em lugar dessa Filosofia especulativa 
que se ensina nas escolas, se pode encontrar uma Filosofia prática, pela qual, 
conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e 
de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos 

22  FICINO, Marsílio. “Teologia Platônica”. Apud. VÉDRINE, Hélène. As Filosofias do Renascimento. Lisboa: Europa-
América, 1974 (informações de cólofon). 
23  NETTESCHEIM, Agripa de. “De Occulta Philosophia”. Id. ibid., p. 67-68.
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os diversos misteres de nossos artífices, poderíamos empregá-los da mesma 
maneira em todos os usos para os quais são adequados, e, assim, tornar-nos 
como que senhores e possuidores da natureza. Tal é de se desejar tanto para a 
invenção de uma infinidade de artifícios, que permitiriam gozar, sem qualquer 
custo, os frutos da terra e todas as comodidades que nela se encontram, como 
também e principalmente para a conservação da saúde, que é, sem dúvida, o 
primeiro bem e o fundamento de todos os outros bens desta vida.24

Ao referir-se às forças do fogo, da água, do ar, dos astros e dos céus, Descar-
tes aludia à tradição dos físicos gregos. Opondo-se a uma filosofia especulativa, 
esgrimia com os sistemas aristotélico e escolástico. Com a defesa ardorosa de 
uma filosofia útil ao ser humano, o pensador consolidava de vez o viés utilitarista 
da tradição judaico-cristã e definia uma ética humanista, cujo objetivo maior era 
o bem-estar do “Homem”. É bem verdade que se tratava de uma ética instrumen-
talizadora da natureza, mas, sem dúvida, de uma ética que vinha de encontro aos 
interesses de uma economia de mercado, em franca ascensão no século XVII. O 
Iluminismo sofisticou tal visão de mundo e corroborou a ética dela decorrente. 
Claro, houve vozes dissonantes, como as de Spinoza e de Rousseau, por exemplo. 
Todavia, o utilitarismo mecanicista encontrou condições as mais favoráveis para 
se tornar hegemônico até os dias que correm.

6. A étICA orGAnICIstA ContemPorâneA

As matemáticas não-euclidianas; as revoluções da física termodinâmica, da 
relatividade, da física quântica e da física do caos; a geologia histórica; o evolucio-
nismo biológico; a etologia; a teoria dos sistemas complexos e outras contribuições 
científicas abalaram profundamente os alicerces do determinismo mecanicista. A 
razão monológica da Modernidade, apoiada na matemática euclidiana, sofreu um 
duro revés com os postulados de Bertrand Russel e Whitehead, mostrando que 
a sua base científica não era mais confiável para sustentá-la. A razão dialógica, 
baseada na argumentação, ganhou novamente terreno, exigindo consistência dos 
sistemas de pensamento, mas admitindo a pluralidade de concepções que se enri-
quecem no diálogo, sem a pretensão de luta, de derrota e de vitória. Há questões 
irredutíveis que devem ser aceitas e respeitadas por quem pensa diferente.

A antropologia deu uma grande contribuição ao questionar a supremacia da 
civilização ocidental sobre as outras culturas do planeta. Cada cultura passou a 
ser vista em si mesma, com sua lógica interna, e não mais como etapas ou como 
fósseis de etapas pelas quais o mundo ocidental havia passado para chegar a uma 
posição de apogeu e de superioridade. Também a paleontologia e a etologia mos-
traram que sociedade e cultura – até então consideradas apanágios humanos, no 
máximo hominídeos – são fenômenos extremamente comuns na natureza. Não 
foram os hominídeos que inventaram a sociedade e a cultura, mas, antes, a exis-

24  DESCARTES, René. Discurso do Método (comentado por Denis Huisman). Brasília: EdUnB, 1998.
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tência de sociedades organizadas e de manifestações protoculturais entre os pri-
matas é que tornou possível a constituição dos hominídeos e, posteriormente, do 
Homo sapiens sapiens.

Outro elemento de grande peso na formação de uma nova representação de 
natureza tem sido a crise ambiental. Houve crises ambientais planetárias naturais 
responsáveis pela dizimação de incontáveis espécies vivas na história da Terra. 
Houve crises antrópicas não planetárias antes da revolução industrial. Entretan-
to, nenhuma crise apresentou a singularidade da atual. Pela primeira vez, uma 
espécie, atuando coletivamente em sistemas econômicos ecologicamente insus-
tentáveis (seja capitalista, seja socialista) produz uma crise ambiental de âmbito 
planetário. Esta espécie é a nossa. Diante de fenômenos, como a superexploração 
dos recursos naturais não-renováveis, da destruição de ecossistemas aquáticos 
continentais e oceânicos, da supressão de ecossistemas vegetais nativos, da pro-
liferação de grandes unidades geradoras de energia e industriais, de atividades 
agropecuárias químico-intensivas, da explosão demográfica, da urbanização ace-
lerada e descontrolada, da extinção massiva de espécies de todos os reinos, das 
diversas formas de poluição e das mudanças na estrutura climática do planeta 
(aquecimento global, esgarçamento da capa de ozônio e chuva ácida), a comuni-
dade científica deu um grito de alerta, mostrando que a natureza tem limites, ao 
contrário do que supunha o paradigma mecanicista. A natureza tem vida própria e 
só pode ser compreendida se tratada por uma metodologia complexa.

A reflexão sobre a crise levou a ciência a formular uma nova concepção 
naturalista, não mais mecanicista, mas organicista. O mecanicismo continua vi-
gorando como atitude conservadora. O novo organicismo não é um retorno aos 
organicismos mágico, místico e intuitivo dos antigos, mas uma representação da 
natureza que integra as contribuições da ciência contemporânea. Dia a dia, esta 
representação ganha terreno entre leigos, mas ainda está longe de se incorporar 
ao cotidiano como cultura. Decorre dela, também, uma nova ética, muito bem 
expressa por Lévi-Strauss:

Propus (referindo-se a depoimento prestado na Assembléia Nacional Francesa) que 
os direitos do homem não se baseassem mais, como foi feito após a Independência 
Americana e a Revolução Francesa, no caráter único e privilegiado de uma espécie 
viva, mas, ao contrário, que se visse nisso um caso particular de direitos reconhecidos 
a todas as espécies. Seguindo essa direção (...), estaremos em condições de conseguir 
um consenso mais amplo do que o que uma concepção restrita dos direitos do homem 
consegue, já que nos encontraremos no tempo com a filosofia estóica; e no espaço, 
com as filosofias do Extremo Oriente. Estaríamos, até, no mesmo nível de atitude 
prática que os povos chamados primitivos, que são objeto de estudo dos etnólogos, 
têm diante da natureza, algumas vezes sem teoria explícita, mas observando preceitos 
cujo efeito é o mesmo (...) Se queremos dar oportunidade a um humanismo moderado, 
é preciso que o homem modere sua vaidade pueril e se convença de que sua passagem 
pela terra, que, seja como for, terá um fim, não lhe confere todos os direitos.25

25  ERIBON, Didier. De Longe e de Perto: Entrevista com Lévi-Strauss. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
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Mais ou menos nesta linha é também a advertência feita por Michel Serres, 
ao propor um contrato natural que não só complemente o contrato social como 
também promova a sua redefinição, ao colocar como contratante uma nova enti-
dade: a natureza não-humana26. Quanto à auto-ética de Edgar Morin – subjetiva, 
contextualizada e relativizada – não há cabimento em condená-la. Afinal, o con-
texto do mundo presente é o de uma crise ambiental planetária e as subjetividades 
cada vez mais a percebem num mundo ocidentalizado. Talvez ela não tivesse ca-
bimento antes dos anos de 1970, mas agora é de extrema pertinência.

7. seGurAnçA AlImentAr e bIoCombustíveIs

O economista Ignacy Sachs classifica os bens e os serviços em três catego-
rias: essenciais, supérfluos e danosos27. Essenciais são aqueles indispensáveis à 
vida humana. A rigor, podemos viver sem os supérfluos, mas vários deles torna-
ram-se importantes para as pessoas, como os eletrodomésticos, os computadores 
e os telefones celulares. Os danosos relacionam-se à destruição, a exemplo das 
armas de fogo, dos carros de combate, das bombas, dos aviões de guerra, dos 
submarinos nucleares etc.

Como necessidades essenciais universais, podemos apontar a alimentação, a 
saúde, a educação, a habitação, o vestuário, o trabalho, o lazer e a energia. A pro-
dução de bens e os serviços relacionados a estas necessidades serão igualmente 
entendidos como essenciais.

A alimentação requer a produção de bens e serviços com vistas a atender 
uma necessidade básica do ser humano e da vida. Incluímos neste item o alimento 
propriamente dito, a água e o ar, universalmente indispensáveis no espaço e no 
tempo, por mais que as culturas os revistam com formas diferentes.

Saúde, aqui, significa a manutenção ou a recuperação do equilíbrio orgânico 
do ser. Ninguém, durante sua existência, passa incólume a alguma morbidade, 
por mais que conserve o equilíbrio físico e mental. O cérebro hipercomplexo do 
Homo sapiens exige aprendizagem, sob pena de ele não se humanizar. Pratica-
mente todos os seres vivos precisam aprender ou são capazes de aprender, mas, 
no ser humano, os instintos regridem a níveis baixíssimos, enquanto a capacidade 
e a necessidade de aprender ganham proporção descomunal.

Desde os primórdios da história dos hominídeos, a habitação é impres-
cindível, ainda que tal imprescindibilidade possa ser atendida por uma árvore, 
uma caverna, uma barraca. Foi com o vestuário que o Homo sapiens conseguiu 
conquistar regiões de clima frio, mas deve-se entender as pinturas e os ador-
nos sobre corpos nus também como formas de vestuário. O trabalho é inerente 
à condição humana. São Bento, Calvino e Marx o exaltaram. Engels atribuiu a 

26  SERRES. Michel. Le Contrat Naturel. Paris: François Bourin, 1990. 
27  SACHS, Ignacy. “Os tempos-espaços do desenvolvimento”. In: Espaços, Tempos e Estratégias do Desenvolvimento. 
São Paulo: Vértice, 1986. 
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ele papel fundamental na hominização28. Certo, viver é trabalhar, embora o ser 
humano necessite de lazer para repousar, passear, viajar, ler, realizar, enfim, 
qualquer atividade que lhe dê prazer. A energia, por seu turno, perpassa toda 
esta cadeia de necessidades.

Sucede que, numa economia de mercado, todos os bens – essenciais, supér-
fluos e nocivos – objetivam o lucro. Uma economia que almeja ganhos transforma 
tudo em mercadoria, um meio para atingir uma riqueza mítica representada pela 
acumulação de capital. Não sem razão, existem tantos estudos abordando os ga-
nhos monetários com a produção e a distribuição de alimentos. Autores críticos, 
como Maria Cecília Minayo e Miranda Neto, denunciam os mecanismos de pro-
dução de alimento e da fome29.

A saúde se transformou num grande negócio, como mostram Ivan Illich, Du-
puy e Karsenty, Jayme Landmann, Madel Luz e Hésio Cordeiro, para citar alguns 
autores apenas30. A mesma lógica preside a educação, a habitação, o vestuário, o 
lazer, o trabalho e a geração de energia. Contudo, não bastaria livrar as necessida-
des essenciais do mecanismo de mercado e gerá-las de forma convencional.

O novo paradigma epistemológico e ético aqui exposto está a exigir um novo 
enfoque e tratamento para a produção de bens e serviços essenciais. Vejamos, 
inicialmente, o caso da alimentação. No âmbito de economias não-mercantis, o 
alimento é produzido de acordo com as demandas reais, sem o intuito de trans-
formá-lo em meio de enriquecimento. As sociedades paleolíticas mostraram a es-
sência desta necessidade. A coleta, a pesca e a caça tinham por fim aplacar a fome 
orgânica e não a fome de lucro. As economias agropastoris neolíticas igualmente 
movimentavam-se nesta lógica. Na economia de mercado que se iniciou na Eu-
ropa no século XI, o que conta é o bem e o serviço mais lucrativos, sejam eles 
essenciais, supérfluos ou danosos.

Nos sistemas econômicos construídos com a revolução industrial, o essen-
cial, progressivamente, foi se transformando em mercadoria ou sacrificado em 
nome de outros bens, sobretudo os danosos. Na ambição do lucro, a economia 
capitalista transformou todos os bens e serviços em mercadoria. No socialismo, a 
produção de bens essenciais perdeu terreno para a produção de bens danosos em 
nome da defesa.

Com a falência do socialismo realmente existente, a economia de merca-
do se expandiu e levou a níveis inéditos o processo de globalização do capital. 
Trata-se, como esclarece Morin, de uma globalização econômica sôfrega pelo 
lucro, e não uma globalização a favor do social, do cultural e do ambiental31. 

28  ENGELS, Friedrich. “O papel do trabalho na transformação do macaco em homem”. In: ― Dialéctica da Natureza. Lis-
boa/Rio de Janeiro: Presença/Martins Fontes, 1974 (data de cólofon).  
29  MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Raízes da Fome. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes/Fase: 1985; MIRANDA 
NETO. Os Lucros da Fome. Rio de Janeiro: Achiamé, 1982. 
30  ILLICH, Ivan. A Expropriação da Saúde: Nêmesis da Medicina. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975; DUPUY, Jean-
Pierre e KARSENTY, Serge. A Invasão Farmacêutica. Rio de Janeiro: Graal, 1974; LANDMANN, Jayme. Evitando a 
Saúde e Promovendo a Doença: O Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Achiamé, 1982; LUZ, Madel. Medicina 
e Ordem Política Brasileira. Rio de Janeiro: Graal, 1982; e CORDEIRO, Hésio. A Indústria da Saúde no Brasil. Rio de 
Janeiro: Graal, 1980. 
31  MORIN, Edgar. As Duas Globalizações: Comunicação e Complexidade. Porto Alegre: Sulina/EDIPUCRS, 2001.
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O caráter de insustentabilidade da civilização ocidental após o século XI da 
era cristã foi se afirmando, assim como o caráter de uma pessoa que cresce da 
infância à fase adulta.

A combinação da visão dessacralizadora judaico-cristã com a economia de 
mercado e o estado nacional conferiu à civilização ocidental a condição de an-
tropossociedade mais pesadamente insustentável. Antes da constituição dos ho-
minídeos, houve crises ambientais planetárias não antrópicas, pois provocadas 
por mudanças climáticas naturais, vulcanismo, tectonismo e colisão de asteróides 
com a Terra. As antropossociedades anteriores ao ocidente ou mantiveram rela-
ções de equilíbrio com a natureza ou provocaram crises ambientais localizadas, 
algumas delas letais, como na ilha de Páscoa e na civilização maia. A maioria, 
porém, poderia ser, no máximo, insustentável nas partes, mas sustentável no todo. 
A civilização ocidental, hoje mundializada, pode apresentar sustentabilidade nas 
partes, contudo é insustentável no todo. Vivemos a situação singular de uma crise 
ao mesmo tempo planetária e antrópica32.

Hoje, a perspectiva de esgotamento das fontes fósseis de energia – carvão 
mineral, petróleo e gás natural –, bem como o aquecimento global, apontam, como 
solução, a energia gerada por biocombustíveis, pois estes são renováveis. Os críti-
cos desta saída acusam o cultivo de plantas para a produção de energia como uma 
grande ameaça à produção de plantas e de animais para alimentos. O principal 
biocombustível proposto pelo governo brasileiro é o etanol. Esboça-se até um 
programa com este nome, nada mais que a reedição do catastrófico Pró-Álcool. 
A discussão quanto aos riscos co etanol já havia sido levantada exaustivamente 
com relação ao álcool combustível, que vem a ser o nome antigo de etanol. Veja-
se, a respeito, Ricardo Bueno33. A opção se coloca nos seguintes termos: produzir 
alimentos para pessoas ou alimentos para veículos automotores.

Parece um falso dilema. A humanidade carece de alimentos e energia. A 
questão crucial consiste em atender a estas duas necessidades essenciais retor-
nando ao âmago delas. Se optarmos pela produção de alimentos em detrimento 
da produção de biocombustíveis no âmbito de uma economia de mercado, esta-
remos optando por uma via que permite a valorização do capital por meio do que 
julgamos essencial (alimentos) ou supérfluo (energia para veículos motorizados), 
esquecendo que a produção de ambos é realidade por técnicas e tecnologias pre-
datórias à natureza e à sociedade.

Cremos que a verdadeira opção consiste em: produção de alimentos e energia 
numa economia de mercado X produção de alimentos e energia numa economia 
pós-mercantil. A primeira joga bens e serviços essenciais, supérfluos e danosos 
dentro do mesmo saco do lucro. A segunda, ainda nos subterrâneos, aponta para 
o resgate da essencialidade num plano de um naturalismo organicista avançado 
que ultrapassa os antigos naturalismos organicistas e mecanicistas. Em resumo, o 

32  SOFFIATI, Arthur. “Fundamentos filosóficos e históricos para o exercício da ecocidadania e da ecoeducação”. In: 
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo; LAYRARGUES, Philippe Pomier; e CASTRO, Ronaldo Souza de. Educação 
Ambiental: Repensando o Espaço da Cidadania. São Paulo: Cortez, 2002.
33  BUENO, Ricardo. Pró-Álcool: Rumo ao Desastre. Petrópolis: Vozes, 1980.
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que importa é a produção de bens essenciais respeitando o pentapé proposto por 
Ignacy Sachs, a saber, respeito à sustentabilidade ambiental, atenção às neces-
sidades essenciais do ser humano, respeito à diversidade cultural, promoção da 
distribuição populacional do ponto de vista geográfico e eficiência econômica34.

Nesta perspectiva, os ecossistemas e as antropossociedades estão no centro 
das preocupações da economia. Cumpre, atualmente, começar a construir um sis-
tema de produção – ao mesmo tempo uno e descentralizado – que produza o que é 
essencial, em detrimento do supérfluo (embora não o descartando por completo), 
com respeito à capacidade de suporte dos ecossistemas.

Tal mudança não há de ocorrer imediatamente nem é conveniente que se 
imponha por revolução armada. O próprio processo de esgotamento da natureza e 
de marginalização progressiva da humanidade para a esfera da miséria concorrerá 
para a constituição de um novo modelo, mais ecológico e mais humano35.  

34  SACHS, Ignacy. “Desenvolvimento sustentável, bio-industrialização e novas configurações rural-urbanas: os casos da 
Índia e do Brasil”. In: VIEIRA, Paulo Freire e WEBER, Jacques (orgs.). Gestão de Recursos Naturais Renováveis e Desen-
volvimento: Novos Desafios para a Pesquisa Ambiental. São Paulo: Cortez, 1997.
35  A este respeito, consultar WALLERSTEIN, Immanuel. O Fim do Mundo como o Concebemos. Rio de Janeiro: Revan, 
2002; e Após o Liberalismo: Em Busca da Reconstrução do Mundo. Petrópolis: Vozes, 2002. 
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1. Introdução: o ProblemA AmbIentAl e A leGIslAção ProtetIvA

O problema ambiental — fenômeno universal, que não observa fronteiras 
naturais ou políticas, cuja universalização está intimamente ligada ao crescimen-
to da atividade econômica, ocorrido, principalmente, a partir da Revolução In-
dustrial — pode ser definido como 

[...] um processo de degradação dos bens integrantes da biosfera: as águas; o 
ar; o solo; as ondas sonoras; o visual ou a paisagem de sítios, quer naturais, 
quer criados pelo homem; a cobertura vegetal; as reservas minerais; as espé-
cies animais e outros bens que tais, prestadores de serviços úteis aos homens e 
às sociedades, serviços esses não remunerados ou não compensados adequa-
damente, donde a sua deterioração, poluição ou exaustão. 1 

A Revolução Industrial, vetor decisivo para o crescimento da população 
e dos novos sistemas de relações econômicas — porque foi época dos grandes 
descobrimentos científicos e das grandes inovações tecnológicas —, trazendo po-
pulações dos campos para o trabalho na cidade 

[...] permitiu uma especialização de trabalho maior ainda, ao mesmo tempo 
que iniciou uma fase de demanda por recursos naturais nunca antes vista na 
história da humanidade. O domínio muito mais poderoso sobre os meios de 
produção permitiu um controle significativamente maior sobre os fenômenos 
naturais, garantindo cada vez mais a adaptação às intempéries ambientais e o 
relaxamento das condições de seleção natural.2

1  NUSDEO, Fábio. Economia do meio ambiente. In: PHILLIPI JR., Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé (Editores). Curso 
interdisciplinar de direito ambiental. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 194.
2  PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; BRUNA, Gilda Collet; SILVEIRA, Vicente Fernando. Políticas públicas e desenvolvimen-
to sustentável. In: PHILLIPI JR., Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé (Editores). Curso interdisciplinar de direito ambiental. 
Barueri, SP: Manole, 2005, p. 791.
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Um dos pilares do problema ambiental se funda no excessivo consumo dos 
recursos naturais por uma pequena parcela da humanidade (os ricos) e o desper-
dício e produção de artigos muitas vezes inúteis e prejudiciais à qualidade de vida 
e ao meio ambiente. 

Nos dias de hoje é sabido que as necessidades humanas são ilimitadas en-
quanto os recursos naturais são limitados. Porém, não havia essa percepção há 
pouco mais de meio século 

O homem contemporâneo vive profundas dicotomias. Dificilmente se consi-
dera elemento da natureza, mas como um ser à parte, observador e/ou explorador 
da mesma. Esse distanciamento fundamenta as suas ações tidas como racionais, 
mas cujas conseqüências graves exigem dos homens, nesse final de século, respos-
tas filosóficas e práticas para acabar com o antropocentrismo e o etnocentrismo.3

NUSDEO, ao analisar a natureza econômica do problema ambiental, observa que 

[...] as necessidades humanas, mas, sobretudo, dos homens enquanto membros 
de sociedades, tendem a se multiplicar indefinidamente e infinitamente. Em ou-
tras palavras, não se vislumbra, cientificamente, um limite ou um paradeiro 
para esse processo de expansão das necessidades expressas no âmbito de cada 
sociedade, processo esse exacerbado e levado ao paroxismo pelos meios de 

comunicação em massa ao gerarem o chamado consumismo.4

Entretanto, segundo esse autor, contrariamente à situação descrita acima

[...] os recursos com que conta a humanidade – ou qualquer das suas socie-
dades componentes – para o atendimento dessas expansivas necessidades são 
inexoravelmente limitados, finitos, numa palavra, escassos. Por mais que a pro-
dução universal de bens e serviços tenha se multiplicado enormemente desde, 
pelo menos, a revolução industrial, inclusive por pressão do crescimento demo-
gráfico, ela não é e não se pode imaginar que venha a ser um dia suficiente para 

o atendimento de todas as necessidades humanas e sociais.5

O ser humano, por se considerar um elemento externo, agrediu a natureza 
em nome do desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico. Essa menta-
lidade perdurou até final dos anos 1950 quando então começa a surgir uma cons-
ciência social sobre o problema ambiental.

Porém, para que isso fosse percebido foram necessários contaminação das 
águas, envenenamento do solo, urbanização de regiões ecologicamente frágeis, 
chuvas ácidas, efeito estufa entre tantos outros desastres, decorrentes da ação an-
trópica, que causaram e causam o desequilíbrio ecológico.

O Direito Ambiental surge como resposta à necessidade de pôr um freio à 
devastação do meio ambiente em escala mundial. Essa devastação foi embalada 
por duas ideologias:

3  REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2001, p. 11.
4  NUSDEO, Fábio, Economia do meio ambiente, p. 196.
5  Idem, ibidem, p. 197. 
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[...] a do progresso, derivada do racionalismo iluminista, e a do “desenvolvi-
mento econômico”, concebida no chamado Primeiro Mundo, ambas arrimadas 
na concepção mecanicista da ciência, a qual, mercê dos êxitos tecnológicos 

que propiciou, mudou rapidamente a compreensão e a mesma face do mundo.6

Em estudo sobre o direito ambiental brasileiro, salienta BENJAMIN que a 
evolução da legislação ambiental ocorreu em três regimes distintos:7

1º) Do descobrimento, em 1500, até aproximadamente o início da segunda 
metade do século XX pouca atenção recebeu a proteção ambiental no Brasil. Com 
objetivos estreitos, ora almejavam assegurar a sobrevivência de alguns recursos 
naturais preciosos em acelerado processo de exaurimento (o pau-brasil, por exem-
plo), ora colimavam resguardar a saúde, valor fundamental que ensejou algumas 
das mais antigas manifestações legislativas de tutela indireta da natureza. 

2º) A fase fragmentária representa um segundo momento – o legislador já 
preocupado com a exploração de largas categorias de recursos naturais, mas ainda 
não com o meio ambiente em si mesmo considerado – impôs controles legais às 
atividades exploratórias. A recepção incipiente da degradação do meio ambiente 
pelo ordenamento operava, no plano ético, pelo utilitarismo (levando em conside-
ração somente aquilo que tivesse interesse econômico) e, no terreno formal, pelo 
reducionismo, tanto do objeto como do aparato legislativo. São desse período 1) 
os Códigos: Florestal, de Caça, de Pesca e de Mineração; 2) as Leis: da Respon-
sabilidade por Danos Nucleares, do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de 
Poluição e de Agrotóxicos. 

3º) O terceiro regime representa uma (re) orientação radical de rumo. Surge 
a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e com ela o meio 
ambiente passa a ser protegido de maneira integral, ou seja, como sistema ecoló-
gico integrado, com autonomia valorativa (é em si mesmo, bem jurídico) e com 
garantias de implementação (facilitação do acesso à justiça). 

A Lei 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 
representou, sem dúvida, um grande avanço na evolução do direito ambiental bra-
sileiro, porém, antes dela, merece destaque a ação popular (Lei 4.717/65). Outro 
marco legislativo na defesa do meio ambiente foi, sem dúvida, a ação civil pública 
(Lei 7.347/85).

Já a Constitucional Federal de 1988 (CF) dedicou um capítulo ao Meio Am-
biente em seu art. 225. Estabeleceu no caput desse artigo:

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.

6  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Do direito ambiental: reflexões sobre seu sentido e aplicação. In: FREITAS, Vladimir 
Passos de (Org.). Direito ambiental em evolução. Curitiba: Juruá, 1998, p. 281.
7  BENJAMIN, Antônio Herman V. Introdução ao direito ambiental brasileiro. In: SOARES JÚNIOR, Jarbas; GALVÃO, 
Fernando. Direito ambiental na visão da Magistratura e do Ministério Público. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 15-17.
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 O legislador constituinte, sensível à pressão da sociedade brasileira e dos 
movimentos sociais vindos de outros países, relativamente à necessidade de pro-
teção do meio ambiente, inseriu na CF esse dispositivo cujo substrato dá conta de 
que a vida depende do meio ambiente equilibrado, que o homem pode extrair do 
meio ambiente aquilo que for necessário à sua sobrevivência, entretanto, tem de 
fazê-lo de forma a permitir que os outros homens de sua geração e das gerações 
futuras possam ter o mesmo acesso. O direito ao ambiente passa a ser visto como 
um direito humano fundamental. 

Diante da norma constitucional, é possível interpretar-se que o constituinte 
pretendeu assegurar a todos o direito de que as condições que permitem, abrigam 
e regem a vida não sejam alteradas desfavoravelmente, pois estas são essenciais. 
A preocupação com este conjunto de relações foi tão grande que se estabeleceu 
uma obrigação comunitária e administrativa de defender o meio ambiente. 8

A partir dessa incipiente análise, ousamos afirmar que o problema ambien-
tal, ao menos em nosso País, não pode ser associado à falta de normatização pro-
tetiva, pois como pudemos verificar a legislação, principalmente aquela elaborada 
na década de 1980, sem falar nas que a sucederam, é bastante extensa e rigorosa. 

A título de exemplo, é possível mencionar que direitos antes tidos como 
absolutos, como é o caso da propriedade urbana, foram relativizados devido à 
necessidade de proteção ambiental. As prescrições do art. 5º, caput e incisos XXII 
e XXIII da CF; art. 1228, § 1º do Código Civil; art. 170, III e VI da CF confirmam 
isso. Todos dispositivos que, respectivamente, garantem o direito de propriedade 
e o direito de livre exercício da atividade econômica, criam um limite ao exercício 
desses direitos, na medida em que determinam a necessidade de observar a função 
social da propriedade9 e a defesa do meio ambiente. 

Cumpre esclarecer que a instituição da função social da propriedade, como um 
mandamento constitucional, alterou o antigo regime fundado na concepção clássica, 
porque voltou a atenção para além dos interesses do proprietário, colocando em 
primeiro plano o interesse da sociedade. E quando o legislador limita o exercício 
do direito à atividade econômica, seja por causa da função social da propriedade, 
seja devido à defesa do meio ambiente, nos parece, o faz em prol dos interesses da 
coletividade, mas principalmente em favor de um bem maior: a vida digna. 

O direito à vida é indissociável do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
E o direito à vida não deve ser entendido como a mera existência, mas sim como di-
reito a existir com dignidade, qualidade, a respirar ar não poluído, a consumir água 
limpa, a ter acesso à educação, à proteção da saúde, entre outras coisas. 10

8  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 6. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 31.
9  Função social da propriedade significa o atendimento a um conjunto de preceitos disciplinadores que estruturam o insti-
tuto da propriedade considerando o seu papel como instrumento do desenvolvimento econômico, social e ecologicamente 
equilibrado. (KRIEGER, Maria da Graça; MACIEL, Ana Maria Becker; ROCHA, João Carlos de Carvalho et al. Dicio-
nário de direito ambiental: terminologia das leis do meio ambiente. Porto Alegre: Brasília: UFRGS: Procuradoria Geral 
da República, 1998, p. 185)
10  GUERRA, Isabella Franco; LIMMER, Flávia C. Princípios constitucionais informadores do direito ambiental. In: PEI-
XINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabela Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly (Orgs.). Os princípios da Constituição 
de 1988. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 564.
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Tendo sido o homem colocado no centro das questões ambientais e tendo 
o legislador constituinte estabelecido como um dos princípios fundamentais que 
regem o Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 
CF/88), resta claro que para que isso ocorra é necessário um meio ambiente equi-
librado, um desenvolvimento econômico sustentável voltado para a justiça social, 
que a todos seja possível o acesso aos meios necessários à sobrevivência e, para 
tanto, um equilíbrio na utilização dos recursos naturais entre outras coisas.  

Entretanto, como observou BOBBIO, 

[...] uma coisa é falar dos direitos do homem, direitos sempre novos e cada 
vez mais extensos, e justificá-los com argumentos convincentes; outra coisa 
é garantir-lhes uma proteção efetiva. Sobre isso, é oportuna ainda a seguinte 
consideração: à medida que as pretensões aumentam, a satisfação delas torna-
se cada vez mais difícil. 11

Afirma o doutrinador italiano que o importante não é fundamentar o direito, 
mas protegê-lo e, para tanto, não basta proclamá-lo, é necessário efetivar o direito 
proclamado.

Em estudo sobre a efetividade das normas constitucionais, BARROSO arre-
mata que para que tenhamos um Direito Constitucional efetivo, necessariamente 
devem ocorrer os seguintes pressupostos:

1) a Constituição, sem prejuízo de sua vocação prospectiva e transforma-
dora, deve conter-se em limites de razoabilidade no regramento das relações de 
que cuida, para não comprometer o seu caráter de instrumento normativo da 
realidade social;

2) as normas constitucionais têm sempre eficácia jurídica, são imperativas  e 
sua inobservância espontânea enseja aplicação coativa;

3) As normas constitucionais devem estruturar-se ordenar-se de tal forma 
que possibilitem a pronta identificação da posição jurídica em que investem os 
jurisdicionados;

4) tais posições devem ser resguardadas por instrumentos de tutela adequa-
dos, aptos à sua realização prática.12

Acreditamos que muitas são as razões que dificultam a efetiva proteção do 
meio ambiente, e aqui ousamos elencar apenas três hipóteses: falta de interesse 
político, falta do exercício de cidadania, e ainda, porque as forças econômicas não 
permitem que essa proteção ocorra.

Agora não é o momento para discorrermos sobre as hipóteses acima elen-
cadas, porém não nos furtaremos ao prazer de deixar lançado um pensamento, de 
GRAU, para reflexão: “Os homens, é certo, não fazem a História como querem, 
mas sim sob circunstâncias com as quais se defrontam”.13

11  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 63.
12  BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 8. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 86.
13  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 352.
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2. A dIGnIdAde dA PessoA humAnA Como PressuPosto dA Proteção AmbIentAl

No art. 225 da Constituição ficou estabelecido que o meio ambiente é um 
direito de todos e um bem de uso comum do povo, e em razão dessa relevância 
jurídica, e do caráter de fundamental que lhe foi atribuído, deve ser preservado 
para as presentes e futuras gerações, cabendo ao Poder Público e à coletividade a 
tarefa de fazê-lo.

A Constituição brasileira de 1988 representou um avanço significati-
vo na proteção do meio ambiente. O legislador constituinte, nos dizeres de 
SILVA, tomou 

[...] consciência de que a qualidade de vida do meio ambiente se transformara 
num bem, num patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação, recuperação 
e revitalização se tornaram num imperativo do Poder Público, para assegurar 
a saúde, o bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento. Em 
verdade para assegurar o direito fundamental à vida. 14

Em 1997, na 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência – SBPC, ABRÃO demonstrava, em estudo sobre uma nova política 
pública referente ao acesso aos recursos genéticos, em que discutia o Projeto de 
Lei 306/95 de autoria da então Senadora Marina Silva, que

As preocupações do legislador e do operador do Direito levam em conta, 
hoje, interesses não de uma pessoa — um ser individual — ou de um grupo, mas 
sim do homem como ser que interage na diversidade da vida.15

O legislador constituinte deixou patente a supremacia do direito à vida quan-
do discutiu a tutela do meio ambiente. Tratou-o como valor preponderante, que 
deve estar acima de quaisquer outros valores como direito de propriedade, de-
senvolvimento econômico. Todos os outros direitos devem estar voltados para a 
qualidade da vida humana: a propriedade deverá atender sua função social (art. 5º, 
XXIII, CF), a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna e 
deverá observar, entre outras coisas, a função social da propriedade e a defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação 
(art. 170, III e VI, respectivamente, da CF).

O art. 225 da CF orienta os fundamentos do direito material ambiental; ex-
plica o que é bem ambiental; determina, por força da natureza jurídica desse bem, 
que cabe ao poder público e à sociedade defendê-lo e preservá-lo; e ainda se pre-
ocupa com o amanhã ao falar do direito de futuras gerações. 

Dentro desse contexto é necessário que se esclareça primeiramente o que é 
bem jurídico, posto que o meio ambiente é antes de tudo um bem jurídico. E para 
tanto utilizaremos as lições de ANTUNES, para quem bem jurídico é

14  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 772.
15  ABRÃO, Paulo de Tarso Siqueira. Biodiversidade: nova visão da instrumentalização jurídica. Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência. Anais da 49ª Reunião Anual, Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, v. 1, jul. 
1997, p. 71.
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[...] qualquer entidade, material ou imaterial, idónea a satisfazer necessida-
des e apetências humanas, individuais ou colectivas e cuja titularidade pode 
pertencer a pessoas singulares, ao Estado ou à comunidade, recebendo tutela 
jurídica enquanto objecto de um direito subjectivo, ou sob a forma de objecto 
directo de uma previsão normativa. 16

Conforme determinação constitucional, o meio ambiente tem a característi-
ca de ser de uso comum do povo, pertence à coletividade, inadequado, portanto, 
à apropriação individual.

BENJAMIN afirma categoricamente que
O bem ambiental, todavia, portador de identidade própria e enxergado como 

macrobem, não se aferra a nenhum destes sujeitos públicos. Como já dito, é bem 
público, só que em sentido objetivo, isto é, como patrimônio de toda a coletivida-
de. Tanto isso é verdade que qualquer indenização proveniente de dano ao meio-
ambiente, como macrobem, não se destina aos cofres públicos, sendo, ao revés, 
posta à disposição do Fundo mencionado pela Lei 7.347/85. 17 

Portanto, bem ambiental é aquele que o constituinte estabeleceu como es-
sencial à sadia qualidade de vida, de uso comum, pertencente a esta e a futuras 
gerações, isto é, aos nossos filhos, netos e às gerações que ainda estão por vir.

Qualquer tentativa de se dar um cunho egoístico ao bem ambiental seria ferir 
mortalmente o princípio da igualdade e, por outro lado, seria impedir que outros 
possam exercer o mesmo direito de uso e fruição desses bens. Aliás, não é à toa 
que o legislador fala em “bem de uso comum”.18

Compartilhamos do entendimento de BENJAMIN quando afirma que o bem 
ambiental é público, não porque pertença ao Estado, mas porque não é passível de 
apropriação com exclusividade. 19

No entendimento de SILVA, o legislador constituinte ao estabelecer no art. 
225 da CF o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, deter-
minou como objeto do direito de todos não o meio ambiente em si

O que é objeto do direito é o meio ambiente qualificado. O direito que todos 
temos é à qualidade satisfatória, ao equilíbrio ecológico do meio ambiente. Essa 
qualidade é que se converteu em um bem jurídico. A isso a Constituição define 
como bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida.20

Podemos qualificar a sadia qualidade de vida como “o conjunto de condi-
ções objetivas, externas à pessoa, compreendendo qualidade de ensino, de saúde, 
de habitação, de trabalho, de lazer, e por óbvio, do ambiente, de molde a possibi-

16  ANTUNES, Luís Filipe Colaço. O procedimento administrativo de avaliação de impacto ambiental: para uma tutela 
preventiva do ambiente. Coimbra: Almedina, 1998, p. 44-45.
17  BENJAMIN, Antônio Herman V. Função ambiental. In: BENJAMIN, Antônio Herman V. (Coord.). Dano ambiental, 
prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 75-76.
18  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 83.
19  BENJAMIN, Antônio Herman V. Função ambiental, p. 71.
20  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 80-81.
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litar o referido desenvolvimento pleno da pessoa”.21 Desse modo, sendo atendidas 
todas as necessidades básicas da pessoa, entendemos ser possível a efetividade do 
princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos básicos do Estado 
Democrático de Direito brasileiro. 

3. o PAPel dAs PolítICAs PÚblICAs sustentáveIs

Não podemos negar a importância da atividade econômica para o desenvol-
vimento da sociedade. Entretanto, o exercício dessa atividade deve buscar atingir 
o desenvolvimento da pessoa, pois assim determinou o legislador constituinte ao 
prescrever como fundamentos da ordem econômica a valorização do trabalho hu-
mano para assegurar a todos existência digna.

O desenvolvimento sustentável constitui um dos mais importantes pilares 
do Direito Ambiental, pois compreende o núcleo essencial de todos os esforços 
empreendidos na construção de um quadro de desenvolvimento social menos ad-
verso e de um cenário de distribuição de riquezas com maior igualdade. 

A Constituição brasileira traz esse princípio em seu art. 170, caput e inciso 
VI, bem como, no caput do art. 225, conforme dissemos alhures.

Fazendo uma co-relação entre os dispositivos acima, verificamos que o de-
senvolvimento econômico deve ocorrer, mas não isoladamente.

É certo que não pode haver desenvolvimento pleno se os caminhos trilhados 
para sua consecução desprezarem um sistema de exploração racional e equilibra-
da do meio ambiente.

A Administração Pública tem papel preponderante em face das responsa-
bilidades decorrentes do uso sustentável do meio ambiente, não só pelo dever de 
defendê-lo e protegê-lo para as presentes e futuras gerações, mas de relativizar, 
como ação prevalente ligada ao interesse público os mais variados interesses in-
dividuais diante da complexidade de regulação das atividades humanas visando 
ao bem comum. 

Essa atuação da Administração Pública para a defesa do interesse prevalente 
da sociedade e do Estado nos coloca diante de seu poder de polícia22. 

Assim, para a defesa do meio ambiente, essa atuação tende a se materializar 
em três fundamentais ações: o licenciamento ambiental (controle prévio); a elabo-
ração e a aprovação de estudo de impacto ambiental; e a aplicação de sanções.

Porém, conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio 

21  FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 
1999, p. 248.
22  Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “Pelo conceito moderno adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é a 
atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público.” (grifos 
no original) (Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 111). “Toda vez que uma lei impõe uma determi-
nada restrição ao administrado, ela concede o correspondente poder de polícia à Administração Pública para possibilitar a 
concretização da restrição.” (LAZZARINI, Álvaro. Temas de direito administrativo. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 85). Como lembra Hely Lopes Meirelles: “[...] a cada restrição de direito individual – expressa ou 
implícita na norma geral – corresponde equivalente Poder de Polícia Administrativa à Administração Pública, para torná-la 
efetiva ou fazê-la obedecida. (Direito administrativo brasileiro. 18. ed., atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio 
Malestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 117).
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ambiente, com justiça social e, ainda, preservando-o para as presentes e futuras 
gerações consiste no objetivo a ser atingido. Nos dizeres SILVA, são

[...] valores aparentemente em conflito que a Constituição de 1988 alberga e 
quer que se realizem no interesse do bem-estar e da boa qualidade de vida dos 
brasileiros. Antes dela, a Lei 6.938, de 31.8.1981 (arts. 1º e 4º), já havia enfren-
tado o tema, pondo, corretamente, como o principal objetivo a ser conseguido 
pela Política Nacional do Meio ambiente a compatibilização do desenvolvi-
mento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e 
do equilíbrio ecológico. A conciliação dos dois valores consiste, assim, nos ter-
mos deste dispositivo, na promoção do chamado desenvolvimento sustentável, 
que consiste na exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da 
satisfação das necessidades e do bem-estar da presente geração, assim como 
de sua conservação no interesse das gerações futuras.23

A necessidade de conciliar esses dois valores ocorreu, não sem certa razão, 
porque o homem usou os recursos naturais de modo desenfreado e predatório. 

O desenvolvimento econômico tem consistido, para a cultura ocidental, na 
aplicação direta de toda a tecnologia gerada pelo Homem no sentido de criar for-
mas de substituir o que é oferecido pela Natureza, com vista, no mais das vezes, 
à obtenção de lucro em forma de dinheiro; e ter mais ou menos dinheiro é, muitas 
vezes, confundido com melhor ou pior qualidade de vida. (...) Porém, essa cultura 
ocidental, que hoje busca uma melhor qualidade de vida, é a mesma que destruiu 
e ainda destrói o principal modo de obtê-la: a Natureza, patrimônio da Humanida-
de, e tudo o que pode ser obtido a partir dela, sem que esta seja degradada. 24

Diante do quadro mundial de degradação ambiental, restou claro que a ca-
pacidade do homem de “transformar” a natureza poderia implicar graves pertur-
bações no equilíbrio ecológico e, porque não dizer, grave risco de deterioração 
irremediável do planeta. 

Daí, talvez, surja a idéia de que o meio ambiente, fundamental para a sobre-
vivência da espécie humana, necessitava atenção específica do Direito.  

Rodeado de tão grande polêmica (ou dilemas), de um lado antepondo desen-
volvimento X preservação do meio-ambiente, de outro, crescimento econômico 
X ecodesenvolvimento, é compreensível, então que o Direito, como produto das 
forças sociais, voltasse seus olhos para a questão ambiental. 25 

Ao analisar a ordem econômica na Constituição de 1988, GRAU identifica a 
defesa do meio ambiente como diretriz, norma-objetivo, dotada de caráter consti-
tucional conformador, o princípio da ordem econômica  

[...] constitui também a defesa do meio ambiente (art. 170, VI), trata-se de prin-
cípio  constitucional impositivo (Canotilho), que cumpre dupla função, qual os 
anteriormente referidos. Assume também, assim, a feição de diretriz (Dworkin) 

23  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional, p. 26-27.
24  Idem, ibidem, p. 25.
25  BENJAMIN, Antônio Herman V., Função ambiental, p. 13.
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– norma-objetivo – dotada de caráter constitucional conformador, justificando 
a reivindicação pela realização de políticas públicas. 26

Para conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental, bus-
cando a sustentabilidade, necessário, pois, a criação de políticas públicas voltadas 
a esse fim.

Importante salientar que as políticas públicas são fruto de um demorado 
e intrincado processo que envolve interesses divergentes, confrontos e nego-
ciações entre várias instâncias instituídas ou arenas e entre os atores que delas 
fazem parte. 27

Para a formulação de uma política pública são necessários: o reconhecimen-
to do assunto, a formulação do problema, a identificação da necessidade, a fixação 
do objetivo, a consideração das opções, a intervenção e a avaliação das conseqü-
ências; e mais: examinar as agências formadoras de políticas, as regras para toma-
da de decisão, as inter-relações entre as agências e os formuladores, bem como os 
agentes externos que influenciam o seguimento das decisões.28

Uma política pública29 voltada para sustentabilidade significa

[...] uma orientação das ações políticas motivada pelo reconhecimento da 
limitação ecológica fundamental dos recursos (matéria e energia, em última 
análise), sem os quais nenhuma atividade humana pode se realizar. Isto implica 
a necessidade quer de utilização cuidadosa da base biofísica, ambiental da 
economia, quer uma reorientação na maneira como os recursos da natureza 
são empregados e os correspondentes benefícios, compartilhados.30

As políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável devem ser 
desenhadas dentro de um contexto ético que vise o bem-estar das gerações presen-
tes e futuras, até porque somente assim será atingida a prescrição estabelecida no 
caput do art. 225 de nossa Carta Magna.

Freqüentemente o termo desenvolvimento é mal empregado como si-
nônimo de “crescimento” econômico, porém cumpre-nos esclarecer que são 
conceitos distintos.

Em obra dedicada a analisar o desenvolvimento sustentável, VEIGA argu-
menta que

26  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 250.
27  SILVA, Ionara Ferreira da. O processo decisório nas instâncias colegiadas do SUS no Estado do Rio de Janeiro. Dis-
ponível em: <http://portalteses.cict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_cover&id=000087&lng=pt&nrm=iso#top>. Acesso 
em: 30 abr. 2008.
28  SILVA, Ionara Ferreira da. O processo decisório nas instâncias colegiadas do SUS no Estado do Rio de Janeiro. Dis-
ponível em: <http://portalteses.cict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_cover&id=000087&lng=pt&nrm=iso#top>. Acesso 
em: 30 abr. 2008.
29  Convém esclarecer que encontramos na doutrina a utilização do termo “política de governo” como sinônimo de “política 
pública”. Para o presente texto utilizaremos as expressões como sinônimas no sentido de que ambas são ações políticas 
voltadas para o interesse social.
30  CAVALCANTI, Clóvis. Política de governo para o desenvolvimento sustentável: uma introdução ao tema e a esta obra 
coletiva. In: CAVALCANTI, Clóvis (Org.) Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4. ed. São 
Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002, p. 30.
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Até o início dos anos 1960, não se sentiu muito a necessidade de distinguir desen-
volvimento de crescimento econômico, pois as poucas nações desenvolvidas eram 
as que se haviam tornado ricas pela industrialização. De outro lado, os países 
que haviam permanecido subdesenvolvidos eram os pobres, nos quais o proces-
so de industrialização era incipiente ou nem havia começado. Todavia, foram 
surgindo evidências de que o intenso crescimento econômico ocorrido durante a 
década de 1950 em diversos países semi-industrializados (entre os quais o Brasil) 
não se traduziu necessariamente em maios acesso de populações pobres a bens 
materiais e culturais, como ocorrera nos países considerados desenvolvidos. A 
começar pelo acesso à saúde e à educação. Foi assim que surgiu o intenso debate 
internacional sobre o sentido do vocábulo desenvolvimento. Uma controvérsia 
que ainda não terminou, mas que sofreu um óbvio abalo esclarecedor desde que 
a ONU passou a divulgar anualmente um índice de desenvolvimento que não se 
resume à renda per capita ou à renda do trabalhador.31

Em análise sobre a educação e o desenvolvimento, em que aborda a questão 
do mercado e da cidadania, DEMO salienta que “A educação é central para o 
desenvolvimento, tanto no horizonte econômico quanto no da cidadania”. E com-
pletando seu raciocínio destaca que “a inserção no mercado é vital para a auto-
sustentação, mas é meio. O exercício da cidadania é essencial para o bem comum, 
e é fim. O questionamento ético será colocado pela cidadania, não pelo mercado. 
E temos aí, então, a problemática nua e crua: como inventar uma sociedade ao 
mesmo tempo rica e justa”.32

VEIGA destaca o papel das diferentes formas de liberdades que são negadas 
por um mundo de extremas diferenças

O crescimento econômico obviamente pode ser muito importante como um 
meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros de uma sociedade. 
Mas as liberdades também dependem de muitos outros determinantes, como os 
serviços de educação e saúde, ou os direitos civis. A industrialização, o progresso 
tecnológico ou a modernização social podem contribuir substancialmente para a 
expansão da liberdade humana, mas esta depende também de outras influências. 
33Sobre como criar uma sociedade ao mesmo tempo rica e justa, DEMO observa 
que é mister considerar, entre outros aspectos, que 

[...] o crescimento econômico é um fenômeno predador no capitalismo, levando 
rapidamente à destruição do meio ambiente, além de sempre estar ligado à exclu-
são das maiorias; o consumo conspícuo, próprio do mundo avançado, não pode-
ria ser alastrado para todos sem comprometer o planeta definitivamente, o que já 
indica que é fundamental saber mais redistribuir do que apenas produzir riqueza; 
o bem-estar do centro já está além do direito, porque é tipicamente privilégio e, 
como todo privilégio, só pode ser produzido e mantido à custa das maiorias.34

31  VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2006, 
p. 18-19.
32  DEMO, Pedro. Educação e desenvolvimento: mito e realidade de uma relação possível e fantasiosa. Campinas, SP: 
Papirus, 1999, p. 79.
33  VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável..., p. 34.
34  DEMO, Pedro. Educação e desenvolvimento..., p. 79-80.
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Ressaltamos a importância da educação como pressuposto para o exercício 
da cidadania a fim de que o povo possa participar e cobrar do Poder Público a 
criação de políticas públicas sustentáveis. 

Porém, necessário salientar que o processo educacional merece ser revisto, 
na medida em que a educação não deve ser vista como mero ensino de conteúdos.  
“O ensino dos conteúdos, que não tem ligação com a realidade do aluno, deve dar 
lugar à aprendizagem de um aluno-cidadão. A educação deve buscar a autonomia 
e a independência intelectual. Ou se segue esse caminho, ou se trabalha eterna-
mente em torno da reprodução e da dependência”.35

A educação vem perpetuando o sistema que, durante séculos, mantém o 
mesmo método de ensino: um facilitador de despejo de conhecimento, ou de con-
teúdos, sem a preocupação de criar cidadãos conscientes de seu papel social.36

O papel social de que falamos acima será importante no exercício do direito-
dever previsto no caput do art. 225 da CF.

A participação popular nas tomadas de decisão diante dos interesses difusos 
e coletivos da sociedade constitui um fortalecimento da democracia participativa 
e é característica da segunda metade do século XX.  Nos dizeres BONAVIDES

[...] a participação aponta para as forças sociais que vitalizam a democracia e 
lhe assinam o grau de eficácia e legitimidade no quadro social das relações de 
poder, bem como a extensão e abrangência desse fenômeno político numa socie-
dade repartida em classes ou em distintas esferas e categorias de interesses.37

A coletividade deve participar da formação das políticas públicas e o Poder 
Público, no exercício de suas funções, e em atendimento aos mandamentos cons-
titucionais, deve criá-las visando conciliar o desenvolvimento econômico com a 
preservação ambiental.

Dissemos noutra oportunidade que a criação de políticas públicas sustentáveis 
deve levar em consideração princípios éticos relativos ao bem-estar das gerações atuais 
e futuras. Não vamos negar que o crescimento econômico numa sociedade capitalista 
é importante, e até mesmo desejável, porém já não pode ser nos moldes predatórios 
conforme vimos acima, pois numa sociedade que se pretenda sustentável,

[...] o progresso dever ser apreendido pela qualidade de vida (saúde, longe-
vidade, maturidade psicológica, educação, um meio ambiente limpo, espírito 
de comunidade, lazer gozado de modo inteligente, e assim por diante), e não 
pelo puro consumo material. Renda nacional e PIB por pessoa referem-se a 
progresso material. Mas é à base de seus valores (obtidos por meio do sistema 
de contas nacionais que vigora há cinqüenta anos) que políticas de desenvolvi-
mento são geralmente concebidas e avaliadas. 38

35  ABRÃO, Paulo de Tarso Siqueira; FURTADO, Bernardina Ferreira. Laboratório de Direito Ambiental. In: PHILLIPI 
JR., Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé (editores). Curso interdisciplinar de direito ambiental. Barueri, SP: Manole, 2005, p. 
908.
36  Idem, ibidem, p. 910.
37  BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistên-
cia, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 51.
38  CAVALCANTI, Clóvis. Política de governo para o desenvolvimento sustentável..., p. 28-29.
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Se o interesse for apenas crescimento econômico os resultados, observa CA-
VALCANTI, certamente serão “políticas e instituições que promovem crescimen-
to econômico em detrimento tanto do progresso social quanto da manutenção ou 
melhoria das condições ambientais”.39  

O Brasil, conforme falamos no início desse texto, dispõe de estrutura institu-
cional instalada para a consecução de políticas públicas sustentáveis no que con-
cerne à gestão do meio ambiente. Arcabouço legal não falta para tal finalidade.

A proteção integrada de recursos naturais se consubstanciou através de um 
marco histórico ambiental para a política e a gestão ambiental no Brasil: a Lei 
6.938/81 (PNMA).40 Alguns anos depois adveio a CF de 1988 e seu art. 225 intro-
duziu o conceito de desenvolvimento sustentável quando impôs ao Poder Público 
a obrigação de defender e preservar o meio ambiente para as gerações presentes 
e futuras.

Portanto, esses dois diplomas legais servem de norte ao papel do Estado na 
criação de políticas públicas sustentáveis, na medida em que estabelecem, como 
princípio básico e fundamental a importância institucional que o Estado tem na 
manutenção do equilíbrio ecológico.

É por intermédio de instrumentos legais que os direitos e deveres passam a 
ter efeito prático em nosso cotidiano. 

Assim sendo, cabe ao Poder Público, diante desse arcabouço legal e dessa 
obrigação imposta pelo legislador — já que determinou que o meio ambiente é 
um bem de uso comum, portanto, contemplando matéria de interesses difusos e 
tutela de bens indisponíveis — agir no interesse geral da população e, para tanto, 
criar políticas públicas sustentáveis. 

Um aspecto das políticas de governo voltadas para objetivos de sustentabili-
dade que merece atenção especial é o tratamento a ser dado a hábitos de consumo 
e estilos de vida. De um lado, níveis excessivos de consumo de bens e serviços 
(pelos ricos, é claro) devem ser contidos. De outro, a persuasão para que se con-
suma mais e mais de cada coisa, nutrida pelos meios de comunicação (a televisão, 
sobretudo) deve ser revista e posta dentro dos parâmetros de prudência ecológica 
indispensáveis para a sustentabilidade.41

A mudança de paradigma é fundamental para quem quer praticar o desen-
volvimento sustentável. Podemos citar o rodízio de automóveis implantado no 
centro expandido da capital paulista, que tem atingido bons resultados de desafo-
gamento do fluxo de veículos, mas que, porém, já demonstrou não ser suficiente 
para conter a demanda, pois a cada dia centenas de novos veículos são colocados 
em circulação.

Desse modo, convém destacar que juntamente com essa ação de governo 
para reduzir os congestionamentos é necessária a implementação de uma política 
pública voltada para o investimento em transporte coletivo, por exemplo. 

39  Idem, ibidem, p. 29
40  PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; BRUNA, Gilda Collet; SILVEIRA, Vicente Fernando. Políticas públicas e desenvolvimen-
to sustentável, p. 798.
41  CAVALCANTI, Clóvis. Política de governo para o desenvolvimento sustentável..., p. 31.
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Entretanto, o Poder Público estará diante da pressão dos interesses das 
montadoras de veículos, que são puramente econômicos, e do interesse so-
cial que visa à ampliação e readequação do transporte público, que pode 
representar melhoria da qualidade de vida do povo e preservação do meio 
ambiente. Cabe a tomada de decisão: optar por crescimento econômico — 
que como vimos alhures está mais ligado a PIB e renda per capita — ou por 
um desenvolvimento sustentável que visa desenvolvimento para todos os 
membros da sociedade. 

Quer nos parecer que com tal exemplo colocamos a questão da preservação 
ambiental e o desenvolvimento econômico na ordem do dia. O Poder Público está 
diante de dois importantes mandamentos constitucionais: o art. 170, VI e 225 da 
CF. Como conciliar essa questão?

Sem dúvida estamos diante de uma crescente institucionalização dos sis-
temas de controle ambiental no Brasil, porém, destaca VIOLA, eles ainda são 
periféricos aos centros de decisão do poder; em termos de recursos técnicos e 
humanos, são reféns de uma legislação por vezes incongruente e de políticas seto-
riais de curto prazo. Assim, esse sistema instituído ainda não foi capaz de se impor 
na sociedade por pressões de setores tradicionais predatórios e pela falta de força 
e vontade política dentro do núcleo maior do governo. 42

O discurso sobre desenvolvimento sustentável muitas vezes traz em seu bojo 
a idéia de que pode ser conseguido com crescimento sem fim, acrescentando-se 
apenas a advertência de que padrões de qualidade ambiental serão, de algum ma-
neira, respeitados.

Desenvolvimento sustentável é visto, assim, como um meio para não se ad-
mitir a existência de limites. Reconhecer limites esbarra na oposição dos ricos que 
os encaram como uma restrição em potencial a seus lucros, enquanto os pobres, 
e os que trabalham a seu favor, freqüentemente, têm uma aversão ideológica ao 
reconhecimento de limites por causa do medo de que fazê-lo significaria condenar 
os pobres à pobreza. 43

De acordo com os ensinamentos de VEIGA,

Não poderia ser mais profundo o abismo que separa os usos do adjetivo “sus-
tentável” depois dos substantivos “crescimento” e “desenvolvimento”. No pri-
meiro caso, a resultante transmite a idéia de manutenção de razoáveis taxas 
anuais de aumento do PIB, em vez de revezamento com períodos de estagnação 
ou recessão. Um contexto em que a palavra “sustentável” se torna sinônimo 
de estável, permanente, duradouro, ou consolidado, sentidos bem diversos da 
mensagem essencial que o termo trazia ao entrar em moda nos anos 1980.44

42  VIOLA, Eduardo. A globalização da política ambiental no Brasil, 1990-1998. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/ar/libros/lasa98/Viola.pdf>. Acesso em 30 abr. 2008.
43  FEARNSIDE, Philip M. Serviços ambientais como estratégia para o desenvolvimento sustentável na Amazônia rural. In: 
CAVALCANTI, Clóvis (Org.) Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4. ed. São Paulo: Cortez: 
Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2002, p.315.
44  VEIGA, José Eli da. A dialética socioambiental. Disponível em: <http://www.econ.fea.usp.br/zeeli>.  Acesso em:  25 
out. 2006.
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Dissemos noutra parte desse texto, compartilhando das lições de BOBBIO, 
que o importante não é fundamentar o direito, mas protegê-lo e, para tanto, não 
basta proclamá-lo, mas buscar sua efetividade.

Muitas vezes, os textos legais são elaborados sem que haja o correspondente 
e esperado direito, talvez porque desprovidos de conteúdo material, funcionando 
apenas como propaganda política de seus criadores, atentos aos votos de seus 
eleitores.

Infelizmente, leis desse tipo acabam sendo pura e simples forma, vazias em 
seu conteúdo. Em verdade, acabamos assistindo a uma “evolução” legislativa e 
normativa sem os correspondentes avanços sociais que serviriam de alavanca, de 
base para a efetividade da lei.

GRAU ao tratar das normas programáticas chama a atenção para um fenô-
meno preocupante:

Nelas se erige não apenas um obstáculo à funcionalidade do Direito, mas, 
sobretudo, ao poder de reivindicação das forças sociais. O que teria a sociedade 
civil a reivindicar já está contemplado na Constituição. Não se dando conta, no 
entanto, da inocuidade da contemplação desses direitos sem garantias, a socieda-
de civil acomoda-se, alentada e entorpecida pela perspectiva de que esses mesmos 
direitos um dia venham a ser realizados.45

Acrescente-se a esse entendimento a falta de consciência política de boa 
parte da sociedade, seja por causa de seu desinteresse, seja porque a linguagem 
utilizada pelo legislador na elaboração da lei é muito técnica, criando uma “cien-
tificidade” e dificuldade ao entendimento do que ali se prevê quando, em verdade, 
o texto legal deveria espelhar, pelas palavras, um entendimento baseado no senso 
comum, e que fosse compreendido por todos, não só pelos aplicadores de seus 
textos.

A inacessibilidade da terminologia e a falta, muitas vezes, de bons mecanis-
mos de sanção funcionam como obstáculos ao funcionamento efetivo da lei. De 
certa maneira, podemos dizer que são, até mesmo, obstáculos para o exercício da 
cidadania, já que num país como o nosso a lei é pressuposto básico para o Estado 
Democrático de Direito que, por sua vez, tem no exercício da cidadania um de 
seus pilares. 

Por óbvio que a legislação ambiental brasileira, em especial a PNMA e a CF 
em seu art. 225, é importante no processo de proteção e preservação do meio am-
biente e na criação de políticas públicas voltadas à sustentabilidade, em verdade, 
ela é fundamental. Porém, o que não pode passar despercebido é que, ao que nos 
parece, falta um efetivo desenho para tais políticas, ou um novo modo de regula-
ção nas políticas públicas ambientais no Brasil.

Nesse sentido, NEDER observa que o que existe é uma transformação in-
conclusa de políticas públicas oriundas de uma visão setorializada da questão 
ambiental a partir da década de 1950,

45  GRAU, Eros Roberto. A Constituição brasileira e as normas programáticas. In: Revista de Direito Constitucional, n.4, 
Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 42.
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[...] plasmada na PNMA e na Constituição de 1988, à espera de realização 
por meio de coalizões políticas dos interesses que provocam paralisia.  Basta 
lembrar que o campo de ações ambientais continua a ser mais desenvolvido por 
outros atores  e agências públicas (caso de saneamento, obras e saúde pública) 
do que pela área ambiental do governo (nos três níveis).46

Sem dúvida, a PNMA e o art. 225 da CF de 1988 nascem da percepção da 
importância da questão ambiental, porém para que vejamos esses instrumentos le-
gais sendo efetivados é necessário um novo modelo de intervenção público-estatal 
para superar o padrão clássico setorial e disperso, porque senão corremos o risco 
de aquilo que ficou registrado como vontade política no papel técnico-jurídico não 
ganhe eficácia ou vida própria enquanto ação reflexiva da sociedade por meio do 
Estado sobre a própria sociedade.47

Apesar de reconhecermos a dificuldade na mudança e redesenho do sistema 
vigente entendemos que essa ação da sociedade passa pela educação que, a nosso 
ver, é o principal caminho para o exercício da cidadania, que por sua vez leva à 
participação no processo político e à criação de políticas públicas sustentáveis.

4. ConClusões ArtICulAdAs

4.1 O Direito Ambiental surge como resposta à necessidade de pôr um freio à 
devastação do meio ambiente em escala mundial.

4.2 A legislação no Brasil evolui no sentido de dar maior proteção ao meio am-
biente; dois marcos importantes ocorreram na década de 1980: a Lei 6.938/81 
(que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente) e o art. 225 da Constituição 
Federal, cujo substrato dá conta de que a vida depende do meio ambiente equili-
brado, que o homem pode extrair do meio ambiente aquilo que for necessário à 
sua sobrevivência, entretanto, tem de fazê-lo de forma a permitir que os outros 
homens de sua geração e das gerações futuras possam ter o mesmo acesso. 

4.3 O direito ao ambiente passa a ser visto como um direito humano fundamental. 

O ordenamento jurídico constitucional destacou o direito à vida, como base de 
todos os demais direitos fundamentais do homem e não poderia ser diferente com 
as normas que regem o meio ambiente.

4.4 O problema ambiental, ao menos em nosso País, não pode ser associado à 
falta de normatização protetiva, pois como pudemos verificar a legislação, princi-
palmente aquela elaborada na década de 1980, sem falar nas que a sucederam, é 
bastante extensa e rigorosa. 

46  NEDER, Ricardo. Para uma regulação pública ambiental pós-desenvolvimentista no Brasil. CAVALCANTI, Clóvis 
(Org.) Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4. ed. São Paulo: Cortez: Recife: Fundação Joa-
quim Nabuco, 2002, p. 249.
47  Idem, ibidem, mesma página.
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4.5 Não podemos negar a importância da atividade econômica para o desenvolvi-
mento da sociedade. Entretanto, o exercício da atividade econômica deve buscar 
atingir o desenvolvimento da pessoa, pois assim determinou o legislador cons-
tituinte ao prescrever como fundamentos da ordem econômica a valorização do 
trabalho humano para assegurar a todos existência digna.

4.6 A finalidade do desenvolvimento não está adstrita ao acúmulo de riqueza, que 
privilegia a qualidade de vida para poucos. O desenvolvimento deve acarretar be-
nefícios para toda a sociedade. Portanto, desenvolvimento difere de crescimento 
econômico porque tem outros fins, que não se encerram na opulência econômica.

4.7 A sustentabilidade implica desenvolvimento com justiça social, significa que 
o homem deve atender suas necessidades sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem as suas próprias. Numa visão integrada visa estabele-
cer uma ligação entre o direito ao desenvolvimento e o direito ao meio ambiente 
sadio, possibilitando que a humanidade atinja o amanhã.

4.8 Para conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental, bus-
cando a sustentabilidade, necessário, pois, a criação de políticas públicas voltadas 
a esse fim.

4.9 As políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável devem ser 
desenhadas dentro de um contexto ético que vise o bem-estar das gerações pre-
sentes e futuras, até porque somente assim será atingida a prescrição estabelecida 
no caput do art. 225 de nossa Carta Magna.

4.10 A nosso ver, o desenvolvimento passa obrigatoriamente pela educação — 
pois entendemos que ela é central para o desenvolvimento tanto no âmbito econô-
mico quanto no da cidadania — que é fundamental para a participação política e 
necessária na cobrança de políticas públicas sustentáveis.

4.11 Apesar de nossa Constituição trazer em seu bojo o direito de todos à edu-
cação, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; de consagrar a cidadania 
e a dignidade da pessoa humana como fundamentos do Estado brasileiro, nada 
mudará se a intenção da classe dominante – que forma e mantém boa parte da elite 
legislativa e que detém o poder e o domínio econômico – for a de manter o país na 
mais completa ignorância para que assim seja mais fácil manter o status quo.

4.12 Ainda que tenhamos uma Carta Constitucional repleta de direitos procla-
mados, isso de nada valerá se esses direitos não puderem se efetivar. Essas leis 
não passarão de textos que possuem conceitos simplesmente atirados no papel. E 
assim voltaremos à discussão apontada por BOBBIO: não basta o direito procla-
mado, é necessário que seja possível efetivá-lo.
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1. Introdução

Vivenciamos momentos decisivos, de tomada de decisões estratégicas, sob 
impacto das mudanças climáticas em proporções alarmantes e desdobramentos 
imprevisíveis e que envolvem questões do mais alto nível de complexidade, in-
cluindo os interesses conflitantes dos países desenvolvidos e dos países em desen-
volvimento, notadamente o bloco de potências emergentes que não fazem parte 
do Anexo I do Protocolo de Quioto neste primeiro período de sua vigência. 

Uma das questões mais cruciais é, sem dúvida, a busca de alternativas ener-
géticas à matriz petroquímica, com substituição gradual dos combustíveis fósseis, 
base da produção industrial das potências econômicas e dos meios de transporte 
aéreo e automotivo, e apontados como os vilões da emissão mais relevante dentre 
os GEE (dióxido de carbono).

O Brasil tem ocupado posição de destaque nas negociações internacionais 
relativas às mudanças climáticas, e, no contexto atual, com as atenções voltadas 
para as negociações do segundo período de vigência do Protocolo de Quioto, 
merece realce o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, que 
fundamenta o tratamento diferenciado dispensado aos países desenvolvidos e aos 
países em desenvolvimento, posição defendida e liderada pelo Brasil.

Neste cenário de incertezas, preocupações catastróficas e interesses eco-
nômicos em jogo, o Brasil continua a ocupar uma posição estratégica e simbóli-
ca singular, concentrando as atenções, interesses e cobiças, o que potencializa a 
relevância da tomada de decisões no âmbito da comunidade internacional e no 
âmbito interno nacional.

A retomada da construção de hidroelétricas de grande porte, a prolifera-
ção das termelétricas, o ressurgimento da importância da energia termonuclear, 
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o aumento expressivo da agroindústria sucro-alcooleira visando a produção em 
grande escala de etanol, colocam à mostra o embate entre os desenvolvimentistas 
e ambientalistas, com repercussão no Judiciário. 

O embate é vigoroso, e recai, em última análise, na clássica discussão em 
torno da possibilidade e da exata medida do controle social das políticas públicas, 
através do controle judicial.

2. A CresCente ComPlexIdAde dos Fenômenos AmbIentAIs1

A natureza está reagindo, e de forma violenta, contra a verdadeira orques-
tração de ataques, os mais variados, que são perpetrados contra ela ao longo de 
séculos, e o efeito mais apocalíptico é o aquecimento do planeta2, decorrente do 
acúmulo de gases causadores do efeito estufa na atmosfera em concentrações ele-
vadas. 

Essas múltiplas, simultâneas e persistentes agressões estão minando a ca-
pacidade de regeneração e recuperação dos ecossistemas, impossibilitando-os de 
continuarem a cumprir adequadamente suas inestimáveis e insubstituíveis fun-
ções ecológicas3.

É preocupante a crescente complexidade dos fenômenos ambientais, que 
atingem novos e desafiantes patamares, conseqüência de efeitos cumulativos, da 
reação em cadeia, ou de desdobramentos de processos físico-químicos associados 
e interligados entre si. Exemplos mais paradigmáticos são os fenômenos climá-
ticos4.

Por esta razão a Convenção-Quadro e o Protocolo de Quioto estabeleceram 
como objetivo final “alcançar a estabilização das concentrações de gases de efei-
to estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica peri-
gosa no sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente 
que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, 
que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita ao 
desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável”.

1  Os itens 2, 3 e 4 são trechos atualizados extraídos do artigo “O Protocolo de Kyoto e o princípio da responsabilidade 
comum, mas diferenciada. A experiência e a contribuição japonesas”.  In FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de (Co-
ord.). Direito ambiental em debate. Rio de Janeiro: Esplanada, 2004, v.2. p. 109-120. Coletânea de autoria dos professores 
da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil (APRODAB). O artigo, originalmente elaborado no ano de 
2004, foi nesta parte atualizado à luz da evolução das normas nacionais e internacionais que regem o combate à mudança 
global do clima, com especial destaque para o “Plano de Ação de Bali” firmado pelas Partes da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima em dezembro de 2007, durante a CoP 13. Colaborou para o trabalho de atualiza-
ção o especialista Bruno Sabbag.  
2  V., a propósito, HAWKING, Stephen. A natureza contra-ataca. Revista Veja, São Paulo, n. 15, p. 92, 18 abr. 2001.
3  São aos chamados serviços “gratuitos” da natureza, pairando grande controvérsia acerca dos parâmetros da respectiva 
avaliação econômica, para fins indenizatórios.
4  V. RODRIGUES, José E. R.; BENNATI, Paula P. O ozônio e a poluição do ar. Revista de Direito Ambiental, n. 22, p. 
147-160, 2001. Na Grande São Paulo a poluição atmosférica vem mudando de perfil, como ocorre em outros grandes 
centros urbanos: na década de 70, a grande vilã foi a poluição industrial (emissão de compostos de enxofre e de monóxido 
de carbono); na década de 80, com a instalação de filtros industriais, passou a ser a poluição por veículos automotores 
(emissão de carbono e partículas inaláveis); com a renovação da frota (instalação de catalisadores e motores regulados) 
houve significativa redução desse tipo de poluição e o único poluente cuja concentração continua crescendo é o ozônio, 
indiretamente relacionado com a evaporação de combustível, outra conseqüência de se ter mais carros rodando. 
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Na linha deste objetivo deve ser compreendido o princípio da responsabili-
dade comum, mas diferenciada, como verdadeiro critério de alocação de respon-
sabilidade histórica pelo ônus financeiro de se combater atualmente a mudança 
global do clima, haja vista ter o atual aquecimento global sido causado pratica-
mente em sua totalidade pelas emissões de gases de efeito estufa dos países atual-
mente desenvolvidos, desde o início da Revolução Industrial. 

E nesta linha seguiu a “Proposta Brasileira de 1997”, denominada “Elemen-
tos de um Protocolo para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudan-
ça do Clima propostos pelo Brasil em resposta ao Mandato de Berlim (FCCC/
AGBM/1997/Misc 1/Add3)”5.

3. o eFeIto estuFA e A dIFerenCIAdA ContrIbuIção dos PAíses 

O efeito estufa, o fenômeno de isolamento térmico do planeta, é pro-
vocado pela presença de determinados gases na atmosfera (gases do efeito 
estufa - GEEs6), a maioria produzida naturalmente. Esse efeito é fundamen-
tal para a manutenção da temperatura do planeta (média de 14ºC), todavia 
o acúmulo desses gases poluentes aumenta a retenção e encapsula o calor 
do sol, impedindo-o de escapar para o espaço sideral, causando, assim, um 
aumento contínuo da temperatura.

A intensificação desse efeito7 é atribuída à ação antrópica, tendo sido bem 
incisivo neste ponto o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC), das Nações Unidas. As principais causas são a queima 
de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) e o aumento do desmata-
mento, provocado pela expansão agropecuária e pela indústria madeireira.

Como observou o renomado astrofísico inglês Stephen Hawking, durante 
anos, parte da comunidade científica se enganou atribuindo o aquecimento aos 
ciclos naturais do planeta e às mudanças na atividade solar. Hoje existe uma 
quase unanimidade de que o problema é causado por nós mesmos.8

Segundo o IPCC, o efeito estufa provoca derretimento gradual das neves 
eternas e das camadas de gelo dos pólos, aumento do volume dos oceanos, mais 
chuvas em algumas regiões, mais seca em outras, aumento do número e intensi-
dade de furacões, tufões, tempestades, inundações, desertificações e do fenômeno 

5  Ministério da Ciência e Tecnologia. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/24917.html>. Aces-
sado em: 10 abr. 2008.
6  Dióxido de carbono (CO2) – 70%; metano (CH4) – 27%; óxido nitroso (N2O) – 3%; clorofluorcarbonos (CFCs), ozônio 
(O3) e vapor d’água. Fonte: Hengeveld, H. “Understanding atmospheric change: a survey of the background science and 
implications of climate change and ozone depletion, Environment Canada, Second Edition, 1995.
7  No último século a temperatura aumentou 0,5º; com previsão de aumentar mais  1º até 2030 e outros 3 a 4º até 2090, e 
5,8º até 2100, se medidas urgentes não forem tomadas.
8  Idem, p.92.
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El Niño, que altera o clima no mundo. Há sinais visíveis9 dessas conseqüências e 
previsões catastróficas10, se nada for feito.

Os diferentes países, pelas características de seu desenvolvimento indus-
trial, contribuem de forma diferenciada para o agravamento do efeito estufa. As 
maiores emissões de CO2, segundo dados de 199711 expressos em milhões de 
toneladas anuais, são, pela ordem, dos Estados Unidos (5.467), China (3.594), 
Federação Russa (1.445), Japão (1.204), Índia (1.065), Alemanha (852), Reino 
Unido (527) e Canadá (497).

Segundo os dados do primeiro Inventário Brasileiro sobre as emissões an-
trópicas líquidas de GEEs não controlados pelo Protocolo de Montreal, que con-
siderou apenas emissões ocorridas em 1994, de acordo com exigência da ONU, 
o Brasil é responsável por 3% das emissões mundiais de CO2, sendo 2% dessas 
emissões referentes às florestas (queimadas de biomas) e 1% relativo aos setores 
industriais e de transporte, sendo pequena a participação do setor elétrico, em 
razão de a maior parte da geração da eletricidade ser proveniente de centrais hi-
drelétricas12.

Portanto, deve-se ter em mente que a real contribuição dos países em desenvol-
vimento para as mudanças climáticas atualmente verificadas é extremamente baixa, 
não obstante as emissões atuais destes países estarem crescendo. Isto porque, a res-
ponsabilidade pela mudança global do clima deve ser inferida à luz do aquecimento 
global historicamente induzido pela economia de cada nação, e não pela quantidade 
de gases de efeito estufa que são atualmente lançadas por cada país.

A propósito, Rajendra Pachauri13, presidente do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC), teme que as decisões dos governos ao li-
dar com as emissões de CO2 sejam baseadas em aspectos políticos, e não nas 
evidências científicas, e prevê uma dura disputa diplomática entre países para 
se determinar de que forma a comunidade internacional enfrentará as mudanças 
climáticas.

Para ele o processo ainda não chegou ao estágio de se estabelecer um teto 
para as emissões. Antes de fazer isso, os países precisam chegar a um acordo 

9  Recuos das geleiras em ambos os pólos: Ártico perdeu 6% de sua área, entre 1978 e 1996, em ritmo 4 vezes maior que 
o registrado por observadores do séc. XIX; verões mais longos e invernos mais curtos, atrapalhando o metabolismo dos 
pingüins, no sul, e dos ursos polares, no norte; inundações violentas na Itália (arrastando bairros inteiros) e outros lugares, 
nos últimos anos; efeito-cascata sentido a milhares de quilômetros dos pólos: em 1999, duas ilhas do Pacífico Sul desapa-
receram sob as ondas com o aumento do nível do mar, pelo derretimento de geleiras.
10  Pior cenário – em algumas décadas, o nível do mar subiria 80 cm: ilhas, deltas de rios, cidades costeiras acabariam 
debaixo das águas. Holanda: comprometimento de suas fontes de água doce, pela salinização.
11  Ratificações até junho de 2003. Fontes: Banco Mundial e Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do 
Clima.
12  Segundo o Coordenador-Geral de Mudanças Globais do Ministério da Ciência e Tecnologia, Dr. José Domingos Gonza-
lez Miguez, o fato de emitir 3% do CO2 mundial não significa que o Brasil seja responsável por esse mesmo percentual de 
efeito estufa. Esse percentual implica numa responsabilidade menor que 1%, pois temos que considerar as emissões histó-
ricas” (“Brasil está concluindo inventário sobre emissão de gases de efeito estufa”, disponível no site www.mct.gov.br, em 
26/8/2002). Já o bloco dos países desenvolvidos argumenta que as queimadas de florestas aumentam a responsabilidade do 
Brasil sobre os danos climáticos. V. tabela de emissões totais de carbono no Brasil., entre outros, em PINGUELLI ROSA, 
L.,  DOS SANTOS, M.A., “Energy and environment: a survey of CO2 emission sources of Brazil”. Apresentação na Six 
Global Warming International Conference and Expo, April 5-7, 1995, San Francisco, EUA. 
13  Entrevista ao OESP, O Estado de São Paulo, Vida&, p. A16, 18 jul. 2007. Disponível em: <http://www.carbonobrasil.
com/simplenews.htm?id=215609>. Acessado em: 10 abr. 2008.
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sobre qual deve ser a temperatura de equilíbrio que o planeta precisa para se es-
tabilizar. Só então é que os governos irão tomar decisões sobre como devem ficar 
os níveis de emissões de CO2. 

Alguns defendem que os países emergentes congelem suas emissões, en-
quanto os países desenvolvidos continuam em seu trágico percurso. Outros falam 
em convergência. Na sua opinião, essa questão será o centro das negociações, mas 
a decisão, porém, não será científica.

4. A Convenção-QuAdro, o ProtoColo de QuIoto e o PrInCíPIo dA 
resPonsAbIlIdAde Comum, mAs dIFerenCIAdA. A PosIção brAsIleIrA

Desde a Primeira Conferência Mundial sobre o Clima, em 1979, quando 
as mudanças climáticas foram reconhecidas como um sério problema ambiental 
global, a Organização das Nações Unidas (ONU) vem realizando várias conferên-
cias14 para discutir formas de reduzir a concentração dos GEEs na atmosfera.

Na Assembléia Geral da ONU de 1990 foi aprovada uma resolução que deu 
início ao processo de negociação de uma futura convenção sobre mudanças climá-
ticas, com propostas para o estabelecimento de um limite para estabilização das 
emissões de GEEs e a conservação e ampliação dos reservatórios e sumidouros de 
carbono. O texto foi acabado e assinado durante a ECO-92, por 154 países mais a 
União Européia, e em 1994, após ser ratificado pelo 55º país, entrou em vigor.

É a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima que 
enfatiza, entre outros aspectos, que os países desenvolvidos são os principais res-
ponsáveis pelas emissões históricas e atuais, devendo tomar a iniciativa no com-
bate à mudança do clima; que a prioridade dos países em desenvolvimento deve 
ser o seu próprio desenvolvimento social e econômico, e que a sua parcela de 
emissões globais totais deve aumentar à medida que eles se industrializam.

Ao tornarem-se Partes da Convenção, tanto os países desenvolvidos quan-
to os em desenvolvimento assumiram, entre outros compromissos, que devem 
submeter à apreciação informações sobre as quantidades de GEEs que eles emi-
tem, por fontes, e sobre seus “sumidouros” nacionais (processos e atividades que 
absorvem GEEs da atmosfera, em especial, florestas e oceanos); desenvolver 
programas nacionais para a mitigação da mudança do clima e adaptação a seus 
efeitos; fortalecer a pesquisa científica e tecnológica e a observação sistemática 
do sistema climático e promover o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 
relevantes; promover programas educativos e de conscientização pública sobre 
mudança do clima e seus efeitos prováveis.

E o Brasil tem feito o seu papel, conforme recentemente demonstrado no Re-
latório denominado “Contribuição do Brasil para Evitar a Mudança do Clima”15, 

14  Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em 1988, a Segunda Conferência Mundial sobre o Cli-
ma, em 1990; a ECO-92, no Rio de Janeiro, em 1992; a de Quioto, no Japão, em 1997; a de Haia, na Holanda, em 2000; a 
de Marrakesh, no Marrocos, em 2001, e assim subsequentemente, até a CoP 13 em Bali, em dezembro de 2007.
15  Ministério da Ciência e Tecnologia. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0018/18290.pdf>. Acessado em: 
10 abr. 2008.
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por meio, exemplificativamente, da utilização de matriz energética renovável, do 
Programa Nacional do Álcool, do Programa Nacional de Produção e Uso de Bio-
diesel, dos Veículos Flex-Fuel, do PROCONVE, entre outras políticas públicas 
relacionadas.

Os países desenvolvidos, por seu turno, assumiram, entre outros, os seguin-
tes compromissos adicionais: adotar políticas destinadas a limitar suas emissões 
de GEEs e proteger e aumentar seus “sumidouros” e “reservatórios” desses gases, 
reduzir suas emissões de emissões, submeter informações detalhadas sobre seu 
progresso; transferir recursos tecnológicos e financeiros para países em desen-
volvimento, além da assistência que já seja por eles oferecida, bem como apoiar 
os esforços desses países no cumprimento de suas obrigações sob a Convenção. 
Especificamente, os países desenvolvidos assumiram o seguinte compromisso no 
âmbito do artigo 3.1 do Protocolo de Quioto:

“As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou conjuntamente, assegu-
rar que suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono 
equivalente, dos gases de efeito estufa listados no Anexo A não excedam suas 
quantidades atribuídas, calculadas em conformidade com seus compromissos 
quantificados de limitação e redução de emissões descritos no Anexo B e de 
acordo com as disposições deste Artigo, com vistas a reduzir suas emissões 
totais desses gases em pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis de 1990 no 
período de compromisso de 2008 a 2012”. 

Assim, a meta a ser cumprida, entre 2008 e 2012, varia conforme a dispo-
sição que cada país desenvolvido tinha em 1997 para assumir tais compromissos 
quantificados: União Européia (8%), Estados Unidos (7%), Japão (6%), entre ou-
tros listados no Anexo B do Protocolo de Quioto16. 

Para entrar em vigor, o acordo precisava ser ratificado por pelo menos 55 pa-
íses que representem 55% das emissões do mundo desenvolvido. Em 2002, com 
a ratificação da União Européia, Japão, Polônia, Canadá, totalizaram 100 países 
signatários, responsáveis por 43,7% das emissões. Os Estados Unidos, maiores 
emissores de GEEs, recusaram-se a ratificá-lo, alegando prejuízos econômicos 
com o protocolo e pedindo a fixação de metas para países em desenvolvimento, 
como já salientado. Com isso ficou adiada a data de início de vigência do Pro-
tocolo de Quioto, o que foi possível somente em 16 de fevereiro de 2005, pois a 
Rússia aceitou ratificá-lo. 

A posição dos países em desenvolvimento foi a de não aceitar nenhuma 
meta quantitativa para as emissões. O Brasil, importante por deter boa parte das 
florestas que agem como “sumidouros” para absorção das emissões de dióxido 
de carbono, esteve inflexível na posição de recusar a negociação de quaisquer 
metas. A posição brasileira está retratada na afirmação divulgada pelo Ministério 
das Relações Exteriores de que o protocolo reflete os interesses do Brasil e não 

16  Ministério da Ciência e Tecnologia. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/28821.html>. 
Acessado em: 10 abr. 2008.
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contém nenhum compromisso mandatário de redução de emissões por parte dos 
países em desenvolvimento, que poderia representar um entrave ao crescimento 
econômico essencial à criação de melhores condições de vida para suas popu-
lações. Nas palavras do então embaixador Antonio Augusto Dayrel de Lima, os 
países desenvolvidos, que são os responsáveis pela maior parte das emissões dos 
gases do efeito estufa do planeta, precisam enfrentar de forma inequívoca suas 
responsabilidades de reduzir as emissões num montante apropriado para se evi-
tar as graves conseqüências da mudança climática e que seria injusto, irrealista, 
não-científico e pouco político insistir nesse conceito de partilha do fardo (de 
redução das emissões) com os países pobres17.

Este foi o entendimento recentemente exposto pelo Embaixador Everton 
Vargas, chefe da delegação brasileira sobre mudança global do clima, na recente 
publicação da revista “Interesse Nacional” de abril de 2008, intitulada “A mudan-
ça do clima na perspectiva do Brasil”, nos seguintes termos:

Não raro, é ventilada a idéia de que também os países em desenvolvimento, 
e em particular Brasil, China e Índia adotem metas para reduzir suas emissões. 
Curiosamente, tal postulação (muitas vezes ouvida de vozes da própria sociedade 
brasileira) não é sequer colocada formalmente por delegações de outros países nas 
negociações multilaterais sobre mudança do clima. Impõe-se diferenciar entre a 
retórica e a realidade da negociação. O regime internacional sobre mudança do 
clima prevê metas unicamente para os países desenvolvidos, reconhecidamente os 
principais causadores do efeito estufa por suas emissões históricas. Muitos países, 
desenvolvidos e em desenvolvimento, têm defendido critérios para controlar as 
emissões nos países em desenvolvimento -- tais como políticas e medidas especí-
ficas – mas não pela adoção de metas como as previstas para o Anexo I, algo que 
contraria a letra e o espírito do regime internacional.

O contexto por trás da diferenciação entre países do Anexo I e não 
pertencentes ao Anexo I é claro. As emissões históricas dos países em de-
senvolvimento são pequenas. Além disso, um regime de metas para os países 
em desenvolvimento poderia agravar distorções com sérias conseqüências 
para a prosperidade internacional. Compromissos de redução nos países em 
desenvolvimento significariam uma desaceleração drástica em seu cresci-
mento econômico, ao carecerem essas nações dos recursos financeiros e 
tecnológicos disponíveis nos países ricos para realizar a transição requerida 
para um desenvolvimento mais limpo. Isso é agravado pela constatação de 
que os países desenvolvidos, embora obrigados pela Convenção-Quadro a 
fazê-lo, não têm transferido tecnologias limpas ou recursos financeiros nos 
níveis requeridos para a mitigação no mundo em desenvolvimento.

Tal realidade, contudo, não é levada em consideração por aqueles que se 
opõem ao conceito das responsabilidades históricas. Argumentam que as gerações 
passadas não podem ser consideradas responsáveis pelo aumento da temperatura 

17  Cf. DINIZ, Eliezer M. Protocolo de Kyoto. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 52, p. 311-321, abr./jun. 
1998, p. 312.
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global na medida em que desconheciam o impacto das emissões que geravam. 
Esse argumento é falacioso, pois, ao se ater à intenção original, se isenta os prin-
cipais emissores históricos da responsabilidade pelo dano que causaram a todos.

Impor metas de redução desconhecendo as responsabilidades históricas e 
as capacidades atuais de cada país seria, portanto, um neo-colonialismo, inacei-
tável para nações cujo imperativo é combater a pobreza e a fome, bem como tirar 
milhões de cidadãos da miséria, cujo direito ao desenvolvimento sustentável está 
reconhecido pela Convenção-Quadro.  

A responsabilidade do Brasil pelo aquecimento global corresponde às suas 
pequenas emissões históricas, decorrentes de um processo de desenvolvimento 
recente. Contudo, a Convenção está baseada no relato pelos países de suas emis-
sões antrópicas anuais de gases de efeito estufa constantes dos inventários nacio-
nais periódicos. Isso leva a se estabelecer, erroneamente, uma relação direta entre 
emissões anuais e responsabilidade pelo aumento do aquecimento global.

É do interesse dos países em desenvolvimento se engajarem no desafio susci-
tado pela mudança do clima. Afinal, é nas suas sociedades, sobretudo nas camadas 
mais pobres, que se farão sentir mais as graves e ainda não dimensionadas alterações. 
Sublinhar a questão das responsabilidades não implica eximir-se delas nem adotar 
uma atitude negativa nas negociações. A responsabilidade dos principais poluidores 
do passado pelo aquecimento global é diferente da nossa responsabilidade como bra-
sileiros, principalmente para com as gerações futuras. Os delegados do Brasil têm sido 
reconhecidos pela serenidade de sua atuação e pela sua contribuição significativa para 
aprimorar o regime de combate à mudança do clima. Várias iniciativas da diploma-
cia brasileira foram acolhidas: a proposta do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
no Protocolo de Quioto; a proposta para determinar a responsabilidade histórica dos 
Estados pelo aumento da temperatura média do planeta, também nas negociações do 
Protocolo; a proposta de incentivos financeiros para redução das emissões derivadas 
de desmatamento. Além disso, parte importante da terminologia do Mapa do Cami-
nho aprovado em Bali resultou de iniciativa do Brasil.

Como disse o Ministro Celso Amorim, no discurso na 13ª Conferência das 
Partes em Bali, as responsabilidades são diferenciadas e públicas, isto é, envol-
vem diretamente os Estados e seus Governos. O Brasil vem fazendo a sua parte 
para reduzir suas emissões. Estes esforços têm sido exitosos sem a necessidade 
de recorrer a metas. O que está em nosso poder é lutar para que o nosso desenvol-
vimento não siga o padrão predatório dos países desenvolvidos. Para isso, preci-
samos ter reconhecido nosso esforço voluntário para reduzir emissões. Segundo 
estudo publicado, em dezembro de 2007, pelo Center for Clean Air Policy, res-
peitada instituição norte-americana dedicada a estudos sobre mudança do clima, 
a terem seguimento os programas em vigor, a redução de emissões advindas de 
ações unilaterais no Brasil, na China e no México deverão superar as reduções 
feitas sob o Protocolo de Quioto (sem os EUA), os compromissos anunciados pela 
União Européia para 2020 e as reduções projetadas para 2015 nas propostas que 
tramitam no Congresso norte-americano. 

Em Bali, o Ministro Celso Amorim foi enfático ao afirmar que o Brasil “está 
pronto a aprimorar suas políticas e programas para reduzir emissões, de uma for-
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ma que seja mensurável, verificável e aberta a uma revisão universal periódica”. 
A discussão da política nacional sobre mudança do clima e a elaboração de um 
plano nacional sobre mudança do clima, em curso, são exemplos da determinação 
de aprofundar os compromissos assumidos na Convenção.

A responsabilização diferenciada, que resultou no estabelecimento de metas 
de estabilização dos níveis de emissão de GEEs apenas para os países desenvolvi-
dos (Partes do Anexo I), é baseada no princípio da responsabilidade comum, mas 
diferenciada, adotado pela Convenção-Quadro, e que rege usualmente as relações 
entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, constituindo exce-
ção ao princípio da reciprocidade das obrigações entre as Partes18.

O princípio em apreço, previsto nos artigos 3.1 e 3.2 da Convenção-Quadro, 
afirma que devem ser consideradas as necessidades específicas e as circunstâncias 
especiais das Partes Países em Desenvolvimento, e, tendo em vista a situação mais 
frágil destes últimos, que a iniciativa de ações de combate à mudança do clima 
e seus efeitos advenha dos países desenvolvidos. Preconiza ainda que aquele que 
utiliza técnicas intensivas em carbono (ou seja, os países desenvolvidos) há mais 
tempo que os menos desenvolvidos, por questão de eqüidade, tem o dever de con-
tribuir proporcionalmente às emissões históricas, arcando com a maior parte do 
ônus de mitigar os efeitos adversos da mudança do clima.

Evolui-se, assim, da igualdade de tratamento para a eqüidade de tratamento 
entre os países que se apresentam, no que se refere ao desenvolvimento industrial, 
em diferentes níveis no âmbito do sistema econômico e financeiro internacionais19.

O artigo 3.5 da Convenção-Quadro, por sua vez, estabelece a cooperação 
para a promoção de um sistema econômico internacional favorável e aberto, con-
ducente ao crescimento e ao desenvolvimento econômico sustentáveis de todas as 
Partes, em especial das Partes Países em Desenvolvimento, para melhor enfrenta-
rem as mudanças climáticas.

Como arrematam Flávia W. Frangetto e Flávio R. Gazani20, o princípio da 
responsabilidade comum, porém diferenciada, aliado ao princípio do desenvol-
vimento sustentável, é basilar para uma verdadeira cooperação internacional, 
em que os “mais fracos” sejam auxiliados pelos “mais fortes”, observando-se 
uma dupla contingência dessa forma de cooperação: num primeiro momento o 
País-Parte do Anexo I investe em projetos envolvendo Mecanismos de Desen-
volvimento Limpo (MDL) a serem implementados em país em desenvolvimento, 
e num segundo momento tem a opção de obter as Reduções Certificadas de 
Emissão geradas pela implementação desses projetos e que deverão circular no 
mercado financeiro. 

18  FRANGETTO, Flávia W.; GAZANI, Flávio R. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
no Brasil: O Protocolo de Kyoto e a cooperação internacional. São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF: IIEB – Instituto Inter-
nacional de Educação do Brasil, 2002. p. 37-41.
19  Idem, p. 38. Segundo elucidativa explicação de Eduardo J. R. Vieytez, citado pelos autores, trata-se de repartir com 
eqüidade os custos das correções ambientais de que o planeta necessita: em primeiro lugar, considerar a situação econô-
mica dos distintos países do mundo; em segundo lugar, aclarar a responsabilidade de um e outro na geração de problemas 
ecológicos (El derecho al ambiente como derecho de participación. Zarantz: Arateko, 1990, p. 19).
20  Viabilização Jurídica..., p. 39.

Vol-I Conferencias.indb   101 5/13/08   6:25:43 PM



102 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Tais projetos de MDL viabilizam a cooperação internacional, na medida em 
que parcela da obrigação de um País-Parte do Anexo I pode ser cumprida, e, por 
outro lado, haja maior investimento nos países em desenvolvimento, mediante en-
trada de capital externo e incremento dos internos, destinados à causa ambiental, 
especialmente ao combate às mudanças climáticas.

5. AlternAtIvAs enerGétICAs e PolítICAs GovernAmentAIs: CrItérIos PArA 
tomAdA dAs deCIsões e JudICIAlIzAção dos ConFlItos

5.1 o embate no licenciamento ambiental das grandes hidroelétricas: o confronto entre 
critérios e avaliações técnico-jurídicas e meta-jurídicas. A suspensão da eficácia de 
liminares, tutela antecipada e sentença desfavoráveis ao Poder Público

Se e até que sejam implementadas as salutares visões e diretrizes de inserção 
estratégica da variável ambiental no momento prévio da tomada de decisões, em pro-
cesso de gestão pública compartilhada de formulação de políticas, planos e programas 
governamentais21, é inevitável que continuem os acirrados e traumáticos embates ju-
diciais envolvendo o licenciamento ambiental das obras de infraestrutura, no caso que 
interessa, a construção das grandes hidroelétricas. A questão se torna particularmente 
complexa no contexto atual diante da inegável vantagem para o Brasil, nos contextos 
internacional e nacional, de se ter a hidroenergia como principal matriz energética.

A tormentosa questão sempre presente na judicialização de conflitos que envol-
vem e repercutem nas políticas governamentais diz respeito à complexa ponderação 
entre critérios técnico-jurídicos (cumprimento dos requisitos constitucionais e legais exi-
gidos) e meta-jurídicos (políticos, econômicos, segurança e ordem públicas), cabendo 
lembrar que há entre nós incidente próprio, fora do sistema recursal, cuja tônica são estes 
últimos critérios e que possibilitam ao Presidente das Cortes de Justiça a suspensão de 
eficácia de liminar, tutela antecipada ou sentença desfavorável ao Poder Público22.

21  Cf. Relatório final do Workshop “O Desenvolvimento Sustentável e as Questões Ambientais”, realizado em 09 mar. 
2006, de iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, com ampla participação de representantes dos setores público e 
privado, incluindo o setor financeiro (Banco Mundial).
22 A eficácia da liminar, tutela antecipada ou sentença favorável na ação civil pública, bem como em outras modalidades 
de ações mandamentais ou executivas lato sensu, pode ser suspensa pelo Presidente do Tribunal a quem competir o co-
nhecimento do respectivo recurso, em despacho fundamentado, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada e também do Ministério Público.
Não se trata de recurso , mas de medida de natureza cautelar , de competência originária do presidente do tribunal, vi-
sando a suspensão provisória dos efeitos de decisão judicial, uma vez verificadas as circunstâncias previstas na legislação 
respectiva .
A providência foi originariamente prevista para as decisões proferidas em mandado de segurança (Lei nº 4.348/64, art. 4º), 
tendo sido disciplinada posteriormente para as decisões na ação civil pública (Lei nº 7.347/85, art. 12, § 1º). A partir da 
Lei nº 8.437/92 houve ampliação do seu cabimento a diferentes modalidades de tutelas e ações em face do Poder Público, 
verbis: 
Art. 4.º - Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho 
fundamentado, a execução da liminar nas ações  movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Mi-
nistério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante 
ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
O § 1º deste mesmo artigo reporta-se à aplicabilidade da medida à sentença, sendo certo que a Lei nº 9494/97 estendeu a 
providência também para as decisões em antecipação de tutela.
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As decisões judiciais em processos de licenciamento ambiental de hidroe-
létricas devem se ater a uma análise estritamente técnico-jurídica, ou devem ter 
peso e serem mesmo preponderantes os critérios meta-jurídicos, como ocorre no 
incidente conhecido como  Suspensão de Liminar? 

Mencionaremos a seguir dois posicionamentos contundentes, que bem re-
presentam cada uma dessas tendências, e que permitem importantes reflexões aos 
julgadores e demais decisores.

Raul SilvaTelles do Valle, ao escrever sobre “A crise energética e o apagão 
da Justiça”23 tece considerações muito críticas ao que denominou discurso desen-
volvimentista, comentando decisões judiciais relativas ao licenciamento ambien-
tal das Usinas Hidrelétricas de Belo Monte e de Barra Grande.

A recente sentença do Juiz Federal de Altamira permitindo a continuida-
de do licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de Belo Monte merece ser 
lida com muita atenção por ser representativa de uma recente linha jurispruden-
cial relativa a grandes obras de infra-estrutura. Ela nos dá uma excelente amostra 
de como o discurso desenvolvimentista que vem tomando conta do governo, da 
mídia e, consequentemente, da sociedade, pode influenciar o maior guardião do 
Estado de Direito e, para muitos, a última linha de defesa contra o crescimento a 
qualquer custo: o Judiciário.

(...)
Hoje a imparcialidade do juiz é um princípio fundamental, garantia de que 

o julgador se aterá aos fatos alegados e comprovados, os quais analisará única 
e exclusivamente a partir das fontes de Direito existentes. São essas garantias, 
formais, que impedem que decisões discricionárias se tornem abritrárias, e que 
razões políticas ou econômicas direcionem a prestação da tutela jurisdicional.

(...)
No caso de Belo Monte, caberia ao juiz federal de Altamira analisar a vali-

dade do Decreto Legislativo por meio do qual o Congresso Nacional havia autori-
zado, sem saber de seus possíveis impactos e sem ouvir as comunidades indígenas 
afetadas, a instalação da UHE Belo Monte, e se isso deveria ter como conse-
qüência a paralisação do processo de licenciamento ambiental como requeria o 
Ministério Público Federal, autor da ação. Não estava em questão a importância 
da obra para o país, para a região, para a produção de alumínio ou para o lucro 
das multinacionais do Pará. A única pergunta feita era sobre a validade do referido 
decreto e qual conseqüência isso traria.

(...)
No caso da usina hidrelétrica de Barra Grande também o Judiciário se cur-

vou à suposta necessidade de produção de energia e, ignorando a maior fraude 
num processo de licenciamento ambiental já descoberta, bem como a existência 
de mais de 2.000 hectares de florestas com o mais alto grau de proteção legal, 
liberou a operação da barragem. 

23  VALLE, Raul Silva Telles do. A crise energética e o apagão da Justiça. Direito do ISA. Disponível em: <http://www.
socioambiental.org/nsa/direto/direto_html?codigo=2007-04-25-165847>. Acessado em: 06 mar. 2008.
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(...)
Não há nada de mal em juízes decidirem questões jurídicas levando em con-

sideração o contexto socioeconômico nacional, pois afinal a atividade jurisdicio-
nal deve ter como função a pacificação social e a promoção da justiça, o que seria 
inalcançável com juízes enclausurados em seus gabinetes e sem contato com o 
mundo real. Mas isso não significa que eles possam torcer ou esquecer a lei para 
decidir de acordo com aquilo que julgam, pessoalmente, ser mais conveniente do 
ponto de vista político. Decisões como essas quebram um dos pilares do Estado 
de Direito, que é o princípio da legalidade e do devido processo legal. O juiz pode 
interpretar a norma, mas não deixá-la de lado por se opor a seu conteúdo, ou por 
achar que não seria oportuno aplicá-la em determinada ocasião.

(...)
Essa também foi a linha de argumentação utilizada pela presidente de nosso 

Supremo Tribunal Federal – STF, Ellen Gracie, uma semana antes, nos autos da 
Suspensão de Liminar nº 125/07, que tentava reverter a decisão do TRF que sus-
pendia a validade da autorização de instalação de Belo Monte. Para a ministra, 
“a não viabilização do empreendimento, presentemente, compromete o planeja-
mento da política energética do país e, em decorrência da demanda crescente de 
energia elétrica, seria necessária a construção de dezesseis outras usinas na região 
com ampliação em quatorze vezes da área inundada, o que agravaria o impacto 
ambiental e os vultosos aportes financeiros a serem despendidos pela União”.  

Por sua vez, Jerson Kelman, Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia 
Elétrica, no estudo denominado “O Teorema do limite central, a justiça e a ques-
tão energética”24, faz um instigante contraponto, levantando questionamentos que 
não podem ser ignorados, e que contribuem para a reflexão ora objetivada:

Na proposição e acatamento de ação civil pública para proteção do meio 
ambiente, prevista na Constituição Federal, é de se supor que a seguinte questão 
seja respondida positivamente pelos decisores tanto do Ministério Público quanto 
do Judiciário: “ a construção da usina causa danos ambientais?”

Percebe-se que, se for apenas essa a pergunta a ser respondida, não haverá 
qualquer nova construção em nosso país, visto que é praticamente impossível re-
alizar uma obra sem danos ambientais. Como isso não é razoável, é preciso, tam-
bém, responder uma segunda pergunta: “a não-construção da usina causa outros 
danos, sociais, econômicos, energéticos, e também ambientais?

Isso não quer dizer que se pretenda um salvo conduto para a construção 
de hidroelétricas. Haverá casos em que a construção não será recomendável, por 
conta de dano ambiental excessivo ou por exigir o reassentamento de significativo 
contigente populacional.

No caso de construção de usinas hidroelétricas, o “ideal” é que não haja 
qualquer impacto local, tanto ambiental quanto social. E o “indesejável” é que fal-
te energia barata. A decisão será “ótima” se conseguir equilibrar os dois olhares, 

24  KELMAN, Jerson. O Teorema do limite central, a justiça e a questão energética. Justiça & Cidadania, Rio de Janeiro, 
n. 83, p. 38-41, jun. 2007.
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como faz o cérebro quando combina as mensagens enviadas pelos olhos em uma 
só visão integrada. É o que nos permite ter o senso de perspectiva.

A paralisação da construção de uma usina hidroelétrica causa sim danos 
ambientais, sociais, econômicos e energéticos a milhões de brasileiros. Sem 
energia elétrica, ou com energia, porém cara, o Brasil ficará menos competitivo 
e terá dificuldade em resgatar da pobreza um grande contingente populacional, 
ainda submetido a péssimas condições ambientais, principalmente nos grandes 
centros urbanos.

Kelman vê várias fragilidades no modelo brasileiro de licenciamento, nas 
análises de impacto comumente feitas no EIA, e chega até a negar poder de veto 
ao órgão ambiental licenciador, sugerindo a transferência da tomada de decisões 
para o Conselho de Defesa25.

É entendimento desta autora26 que mesmo no incidente de suspensão de li-
minar ou de sentença há a necessidade de simbiose de critérios jurídicos e meta-
jurídicos, como sucedeu na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Mello 
(Pet. 2604/ PA, julgamento: 26/10/2002). Com muita propriedade dá relevância ao 
exame do fundamento jurídico do pedido e indefere o pedido de Suspensão de Li-
minar formulado pela União Federal no caso da Usina Hidrelétrica Belo Monte:

DECISÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO – LIMINAR - 
USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE – ESTUDOS E SATISFAÇÃO DE 
VALORES – SUSPENSÃO – LIMINAR CONFIRMADA PELO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VE-
RIFICADA – INDEFERIMENTO DO PLEITO DA UNIÃO.

(...) A aferição da tese conducente à suspensão quer de liminar, de tutela 
antecipada ou de segurança não prescinde do exame do fundamento jurídico do 
pedido. Dissociar a possibilidade de grave lesão à ordem pública e econômica dos 
parâmetros fáticos e de direito envolvidos na espécie  mostra-se  como  verdadeiro  
contra-senso.  

É potencializar a base da suspensão a ponto de ser colocado em plano se-
cundário o arcabouço normativo, o direito por vezes, e diria mesmo, na maioria 
dos casos, subordinante , consagrado  no ato processual a que se dirige o pedido 
de suspensão . 

Não há como concluir que restou configurada lesão à ordem, à saúde, à segu-
rança ou à economia públicas, fazendo-o à margem do que decidido na origem, ao 
largo das balizas do ato processual implementado à luz da garantia constitucional 
de livre acesso ao Judiciário. 

25  Há quatro dimensões em uma obra. Uma, os efeitos no seu entorno. Outra, os efeitos econômicos, de eventualmente 
ter que ser substituída por uma energia mais cara. Uma terceira, os efeitos ambientais de sua substituição por energias 
mais poluentes. A quarta, a própria importância estratégica da obra. O parecer do IBAMA contempla apenas a primeira 
dimensão. 
Por tudo isso, Kelman defende que o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 
prepare um parecer sobre o licenciamento de uma obra, mas que não tenha poder de veto. Sua proposta é de que a autori-
zação seja decidida em nível de um Conselho de Defesa, previsto na Constituição (fonte: http://www.inesc.org.br/noticias/
noticias-gerais/2007/maio-2007/o-licenciamento-ambiental).
26  Eficácia das tutelas urgentes. Efeitos dos recursos. Suspensão de liminar e de sentença. In: MAZZEI, Rodrigo; NOLAS-
CO, Rita Dias (Coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 364-391.
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Na prática de todo e qualquer ato judicante, em relação ao qual é exigida 
fundamentação, considera-se certo quadro e a regência que lhe é própria, sob pena 
de grassar o subjetivismo, de predominar não o arcabouço normativo que norteia 
a atuação, mas a simples repercussão do que decidido.

5.2 O controle social e judicial prévios para correção de rumos das políticas 
governamentais. Caráter vinculativo das diretrizes, objetivos e metas das políticas 
governamentais,  discricionariedade administrativa quanto aos meios: questionamentos 
para reflexão

Como salientado inicialmente, o Brasil ocupa uma posição estratégica pe-
culiar no cenário internacional pela disponibilidade de alternativas energéticas 
provindas de fontes limpas e renováveis; pela tecnologia desenvolvida para a pro-
dução do etanol e pelo potencial para exploração dos biocombustíveis, tornando-o 
celeiro de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) nas áreas 
de produção e co-geração de energias alternativas.

As diretrizes gerais da política de agroenergia, conforme se verá a seguir, 
são adequadamente formuladas; a preocupação está na sua implementação, pre-
conizando-se o controle social e judicial prévios para prevenção e correção desde 
logo de eventuais desvios dessas diretrizes.

5.2.1 Diretrizes gerais da política de agroenergia: critérios para tomada de decisões e 
questionamentos tendentes ao avanço e aperfeiçoamento do controle judicial 

São diretrizes gerais da política de agroenergia formulada para o período 
2006-2011:

Desenvolvimento da agroenergia - pela expansão do setor de etanol, implan-
tação da cadeia produtiva do biodiesel, aproveitamento de resíduos e expansão de 
florestas energéticas cultivadas, com abrangência nacional, objetivando a eficiên-
cia e produtividade e privilegiando regiões menos desenvolvidas.

Agroenergia e produção de alimentos – a expansão da agroenergia não afetará 
a produção de alimentos para o consumo interno, principalmente da cesta básica. 
Pelo contrário, co-produtos do biodiesel, por exemplo, torta de soja e de girassol, 
tendem a complementar a oferta de produtos para a alimentação humana e animal.

Desenvolvimento tecnológico - pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 
agropecuárias e industriais adequadas às cadeias produtivas da agroenergia, que 
proporcionem maior competitividade, agregação de valor aos produtos e redução 
de impactos ambientais. Concomitantemente, deverá contribuir para a inserção 
econômica e social, inclusive com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas 
ao aproveitamento da biomassa energética em pequena escala.

Autonomia energética comunitária - propiciar às comunidades isoladas, aos 
agricultores individualmente, cooperativados ou associados, e aos assentamentos 
de reforma agrária, meios para gerar sua própria energia, em especial nas regiões 
remotas do território nacional.
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Geração de emprego e renda - a política de agroenergia deve constituir-se 
em um vetor da interiorização do desenvolvimento, da inclusão social, da redução 
das disparidades regionais e da fixação das populações ao seu habitat, em especial 
pela agregação de valor na cadeia produtiva e integração às diferentes dimensões 
do agronegócio.

Otimização do aproveitamento de áreas antropizadas - as culturas energéti-
cas devem ser produzidas respeitando a sustentabilidade dos sistemas produtivos 
e desestimulando a expansão injustificada da fronteira agrícola ou o avanço rumo 
a sistemas sensíveis ou protegidos, como a floresta amazônica, a região do Pan-
tanal, entre outras. Poderá, ainda, contribuir para a recuperação de áreas degrada-
das, podendo ser associadas ao seqüestro de carbono.

Otimização das vocações regionais – incentivo à instalação de projetos de 
agroenergia em regiões com oferta abundante de solo, radiação solar e mão-
de-obra, propiciando vantagens para o trabalho e para o capital, dos pontos de 
vista privado e social, considerando-se as culturas agrícolas com maior poten-
cialidade.

Liderança no comércio internacional de biocombustíveis - o Brasil reúne 
vantagens comparativas que lhe permitem ambicionar a liderança do mercado 
internacional de biocombustíveis e implementar ações de promoção dos produtos 
energéticos derivados da agroenergia. A ampliação das exportações, além da gera-
ção de divisas, consolidarão o setor e impulsionarão o desenvolvimento do País.

Aderência à política ambiental - os programas de agroenergia deverão estar 
aderentes à política ambiental brasileira e em perfeita integração com as disposi-
ções do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto, 
aumentando a utilização de fontes renováveis, com menor emissão de gases de 
efeito estufa e contribuindo com a mitigação deste efeito por meio do seqüestro 
de carbono.

1) Em que medida a sociedade, através do Poder Judiciário, pode exigir que  
sejam cumpridas as diretrizes, objetivos e metas traçadas pelas políticas governa-
mentais?

2) Quando, em que situações, e de que forma o controle social, através do 
Poder Judiciário, pode e deve ocorrer?

3) É possível, viável, desejável, eficaz, o controle social e judicial pré-
vios, quando necessário para se corrigir tempestivamente os rumos na formu-
lação e na implementação dessas políticas? Quais os riscos, convenientes e 
inconvenientes? 

4) A mudança do paradigma gerencial, prestigiando-se o foco nos resultados 
e preservando a discricionariedade administrativa quanto aos meios, não propicia 
o avanço salutar do controle social e judicial prévios, para correção de rumos das 
políticas governamentais de forma tempestiva, antes que a situação fática de dano 
irreparável ou de difícil reparação se torne irreversível? 

5) Por que é relevante delimitar o âmbito da discricionariedade (poder dis-
cricionário) e o que é dever, obrigação imposto pela Constituição e pelas leis, cujo 
cumprimento deve ser exigido, sob pena de responsabilidade das autoridades e 
agentes políticos e públicos pela omissão, abusos e desvios? 
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6) É possível e desejável tornarem-se vinculativos e obrigatórios as 
diretrizes, objetivos e metas das políticas governamentais, mantendo-se a 
discricionariedade administrativa quanto aos meios? 

7) É possível e desejável que no âmbito da discricionariedade adminis-
trativa quanto à implementação dos meios, se faça concessões à sustentabi-
lidade ambiental, prestigiando-se a sustentabilidade econômica, ou a susten-
tabilidade social? 

8) Nestes casos, é possível e desejável o controle judicial quando se 
trata de discricionariedade técnica, delimitada pelos estudos e medidas téc-
nicas sugeridas?

O que mais se espera é que na implementação da política de agroe-
nergia, sejam realmente observadas as diretrizes traçadas, contando-se, se 
necessário, com o controle judicial adequado.

As cruciais questões formuladas tangenciam aspectos controversos da clás-
sica discussão acerca da possibilidade e da exata medida do controle social das 
políticas públicas, através do controle judicial.

São questionamentos que, no entender desta autora, merecem respos-
tas favoráveis visando aperfeiçoar o controle judicial para proteção mais 
eficiente da sociedade, afetada direta e indiretamente pelos acertos e erros 
na tomada de decisões, tanto na formulação como na execução das políticas 
governamentais.  

A principal ação do Ministério da Ciência e Tecnologia no PNPB (Programa 
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel) é o gerenciamento da RBTB, criada e 
implementada em março de 2004 com o intuito de articular a pesquisa e desen-
volvimento do processo de produção, de forma a identificar e eliminar os gargalos 
tecnológicos da área.

A RBTB (Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel) é um bom exemplo 
de como se estrutura uma base científico-tecnológica para dar apoio e orientar 
um programa político-social e econômico. Porém, analisando-se algumas ações e 
discursos governamentais, percebe-se que as dimensões social e política, muitas 
vezes, são colocadas à frente do conhecimento científico disponível nessa comu-
nidade. Ex: fomento que vem sendo dado por diversos órgãos para produção de 
biodiesel a partir do óleo de mamona, que resultou no cultivo dessa oleaginosa em 
quase todo o território nacional27.

5.3 A polêmica em torno dos biocombustíveis: a experiência da união européia e as 
ponderações críticas de bautista vidal

A polêmica em torno dos biocombustíveis é grande, e para ponderação e 
reflexão dos decisores merecem destaque as considerações feitas por funcionários 
dos departamentos de Energia e Transporte da Comissão Européia, ao  analisarem 

27  Paulo A. Z. Suarez,  químico,  IQ-UnB.  “O biodiesel e a política de C&T Brasileira”.
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a lei sobre biocombustíveis na realidade da União Européia, e os alertas e cuida-
dos lançados por Bautista Vidal, cognominado “Pai do Pró-Alcóol”.

a) Biocombustível é solução e problema na Europa28 
A utilização de biocombustíveis foi apresentada como um elemento-chave 

da estratégia da União Européia para enfrentar a mudança climática, tendo a Co-
missão Européia fixado como meta que todo óleo combustível e nafta tenham 
10% de biocombustíveis. 

Entretanto, membros da Comissão passam a reconhecer que sua produção 
pode apresentar impactos ambientais importantes: a produção de biocombustíveis 
pode contribuir para a mudança climática, em lugar de evitá-la, especialmente se 
forem destruídas florestas ou secarem pântanos nesse processo. 

A Comissão Européia realizou uma consulta pública sobre a futura política da 
União Européia em matéria de biocombustíveis, na qual foram recebidas opiniões so-
bre um documento de trabalho referente à promoção de fontes renováveis de energia. 

O estudo sugere que os governos não deveriam conceder incentivos fiscais 
aos biocombustíveis, ou outras vantagens financeiras, se sua produção liberar ga-
ses causadores do efeito estufa em níveis superiores à redução eventual de emis-
sões, como conseqüência de seu uso em lugar dos combustíveis sólidos “puros”.

b) A visão crítica de Bautista Vidal, ”Pai do Pró-Alcool”29  
O especialista acredita que o Brasil poderá resolver o problema energético 

do mundo e a questão ambiental do efeito estufa, assuntos intimamente vincula-
dos. Mas esse salto qualitativo e quantitativo não acontece sem instrumentos ade-
quados, sem instituições que conheçam e invistam no assunto, que desenvolvam 
tecnologias, protejam os pequenos produtores, que sabem plantar e produzir, mas 
que são muito vulneráveis.  

Faz severas críticas à “parceria” com os Estados Unidos; à possibilidade de 
transformação do álcool em commodity, que considera uma deformação brutal; e 
à aposta nos transgênicos de biocombustíveis.

Discorda das críticas no sentido de que a aposta no álcool pode provocar 
uma competição da cultura da cana com outras culturas, gerar falta de alimento e 
aumento do preço do próprio álcool e de alimentos. 

Aponta benefícios com as micro usinas , que aumentam enormemente a pro-
dução de carne, leite e adubo. Em geral, a produção de biocombustíveis tem como 
consequência um aumento na produção de alimentos. É um equívoco a história de 
que o álcool vai substituir outras plantações, ou diminuir a produção de alimentos. 
O que vai acontecer é um barateamento do álcool. Essas usinas com tecnolo-
gias novas produzem álcool, mas também produzem cachaça, açúcar mascavo e 
alimentam gado, produzindo carne, leite e adubo orgânico. São o caminho para 
implantarmos um milhão de micro usinas no Brasil e aumentar enormemente a 
produção de carne, leite e adubo.

28  CRONIN, David. Biocombustível é solução e problema na Europa. IPS. Disponível em: <http://www.mwglobal.org/
ipsbrasil.net/nota.php?idnews=3028>. Acessado em: 06 mar. 2008.
29  Entrevista ao Com Ciência. Disponível em: <http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=23&tipo=entr
evista>. Acessado em: 06 mar. 2008.
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“O grande risco, que já está acontecendo, é o da compra de terras e usinas, 
porque o Brasil é o único território capaz de produzir energia renovável em gran-
des proporções. Nós vamos ser apenas o local onde o álcool será explorado por 
corporações estrangeiras, que vão distribuir esses combustíveis a nível mundial”.

6. ConClusão

A simbiose homem-natureza é de tal monta, que a proteção de um implica 
automaticamente a proteção do outro; a atividade antrópica, da mesma forma que 
vem sendo decisiva para a degradação da qualidade ambiental e da vida no plane-
ta, ela é também decisiva para a reversão deste processo, cuja manifestação mais 
preocupante são as drásticas mudanças climáticas em nível global.  Como bem se 
expressa, a respeito, Bruno Kerlakian Sabbag30: 

“(...) a teoria ecocêntrica do Direito Ambiental seria nada mais do que uma 
ilusão do controle, pois parte do pressuposto de que o ambiente necessita da pro-
teção humana para preservar o seu equilíbrio, o que não passa de uma ilusão, pois 
na verdade nós é que precisamos do ambiente para sobreviver. Esse raciocínio 
aplica-se ao combate às mudanças climáticas, já que se trata de medida que visa a 
permitir a manutenção da vida humana na Terra, sob pena de extinção da própria 
espécie humana. Portanto, ajamos todos nós, imediatamente!”

A responsabilidade comum, mas diferenciada, que permeia a distribuição 
dos compromissos e ônus entre as Partes, Países Desenvolvidos (Anexo I) e Paí-
ses em Desenvolvimento, na Convenção-Quadro e no Protocolo de Quioto, é uma 
imposição ditada pela eqüidade, pela ética e pela justiça sócio-ambiental.

Esta divisão deve permanecer nas negociações do segundo período de com-
promisso do Protocolo de Quioto (período “pós-2012”), sendo intensificadas as 
medidas de mitigação da mudança global do clima a serem adotadas pelos países 
do Anexo I. 

Ademais, os mecanismos de flexibilização do Protocolo de Quioto, tal qual 
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, deve continuar a ser utilizado como 
forma de induzir que a mitigação da mudança do clima ocorra da forma economi-
camente mais viável, ao mesmo passo que fomenta o desenvolvimento sustentável 
nos países em desenvolvimento.

É expressiva, no Brasil, a disponibilidade de alternativas energéticas provin-
das de fontes limpas e renováveis. O país torna-se com isso celeiro de projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) notadamente na área de produção 
e co-geração de energias alternativas, e sua contribuição, neste particular, é con-
siderável para atenuar o problema energético e o fenômeno global das mudanças 
climáticas desencadeadas pela aceleração do aquecimento global.

Importantes questões estão a merecer a atenção dos Poderes Públicos e 
da sociedade brasileira para a adequada formulação ou correção de rumos das 

30  SABBAG, Bruno Kerlakian. O Protocolo de Quioto e seus Créditos de Carbono: Manual Jurídico Brasileiro de Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo. São Paulo: Editora LTr, 2008. p. 99.
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políticas públicas relativas às alternativas energéticas (hidroenergia, termoe-
nergia e agroenergia, em especial), ponto crucial das políticas de desenvol-
vimento nacional em tempos de mudanças climáticas globais e vigência do 
Protocolo de Quioto.

Como salientado, a retomada da construção de hidroelétricas de grande por-
te, a proliferação das termelétricas, o ressurgimento da importância da energia 
termonuclear, o aumento expressivo da agroindústria sucro-alcooleira visando a 
produção em grande escala de etanol, colocam à mostra o embate entre os desen-
volvimentistas e ambientalistas, com repercussão no Judiciário.

 Na judicialização de conflitos que envolvem as políticas governamentais 
o maior desafio está na adequada ponderação entre critérios técnico-jurídicos 
(cumprimento dos requisitos constitucionais e legais exigidos) e meta-jurídicos 
(políticos, econômicos, segurança e ordem públicas). No incidente de Suspensão 
de Liminar a tônica são estes últimos critérios o que tem possibilitado aos Presi-
dentes das Cortes de Justiça a suspensão de eficácia de liminar, tutela antecipada 
ou sentença desfavoráveis ao Poder Público, de que são exemplo os processos 
judiciais referentes a licenciamento ambiental de grandes hidrelétricas.

São elogiáveis as diretrizes gerais da política de agroenergia (desenvolvi-
mento da agroenergia; agroenergia e produção de alimentos; desenvolvimento 
tecnológico; autonomia energética comunitária; geração de emprego e renda; 
otimização do aproveitamento de áreas antropizadas; otimização das vocações 
regionais; liderança no comércio internacional de biocombustíveis; aderência à 
política ambiental).

Por isso a proposta de um controle social e judicial prévios para correção 
tempestiva dos rumos na implantação e execução da política de agroenergia, sus-
tentando-se o caráter vinculativo das diretrizes, objetivos e metas dessa política, e 
preservando-se a discricionariedade administrativa quanto aos meios. 
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1. Introdução

O presente trabalho tem a pretensão de posicionar e analisar os aspectos 
jurídicos da utilização, pelo Ministério Público, dos novos mecanismos que pre-
tendem contribuir com o desenvolvimento sustentável, trazidos pelo “Protocolo 
de Quioto”. Por outro lado, não tem a pretensão de travar uma discussão com a co-
munidade científica que estuda a interferência dos gases na mudança climática, os 
eventuais problemas daí decorrentes e suas conseqüências. Esta não é a tarefa do 
jurista. Mas como o direito opera de modo transdisciplinar é preciso, ao menos, 
tangenciar o tema. Além disso, o sistema do direito é constantemente chamado a 
decidir questões que ultrapassam os limites da ciência meramente jurídica.

Com este intuito, partimos do pressuposto que as atividades antrópicas de-
terminam uma intervenção no meio ambiente, implicando alterações significati-
vas, de alcance ainda não totalmente conhecido, sobretudo aquelas que implicam 
a queima de combustíveis fósseis, que lançam gases na atmosfera terrestre que, 
por sua vez, culminam com a caracterização do efeito estufa.

O efeito estufa, representado pela figura abaixo, ocorre quando os raios so-
lares penetram na atmosfera da terra, aquecendo sua superfície, que reflete o calor 
de volta para a atmosfera e para a dissipação no espaço. Entretanto, a concen-
tração de gases provocada pela ação humana forma uma espécie de barreira que 
impede a saída do calor, ou seja, reduz a radiação deste calor para a atmosfera, 
aquecendo, por conseguinte, a superfície do planeta.
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Figura 11

Embora a comunidade científica seja unânime em afirmar que o efeito 
estufa causa impacto, diverge quanto ao alcance dos resultados possíveis. 
Fala-se, todavia, no aumento dos níveis dos mares, em decorrência do derre-
timento das geleiras polares, com inundação das terras costeiras e a conse-
qüente migração dos povos litorâneos. Especula-se que países e ilhas pode-
rão simplesmente desaparecer. As alterações climáticas seriam inevitáveis, 
com aumento do ritmo de chuvas, furacões, deslocamento das ocorrências 
que normalmente se verificam numa região para outra (no Rio Grande do 
Sul já se verificam áreas em processo apurado de desertif icação)2, dentre 
outras. 

Quando surgiram as primeiras evidências de que a concentração de ga-
ses causadores do efeito estufa (GEE), na década de 1980, poderia ser a 
causa das mudanças climáticas que o planeta experimentava, ainda com a 
consciência de que outras adversidades – ainda piores – poderiam surgir, a 
comunidade internacional despertou para o problema e concordou que al-
gumas medidas seriam necessárias e urgentes para frear este processo, sob 
pena de as conseqüências serem imprevisíveis e desastrosas e, o que é ainda 
pior, irreversíveis.

Assim, diversas conferências e convenções internacionais passaram a discu-
tir o tema, sendo que a Organização das Nações Unidas nomeou (1990) um Co-
mitê Internacional que culminou com a elaboração de um texto, adotado durante 
a Rio-92, denominado Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima – CQNUMC. 

1  Disponível em:< http://geographicae.files.wordpress.com/2007/05/efeitoestufa2.gif^ >; acesso em 22/04/08
2  Disponível em:< http://www.agronline.com.br/artigos/artigo.php?id=47&pg=1&n=2 >, acesso em: 23/04/08
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A Convenção-Quadro estabeleceu como objetivo, no seu Artigo 2:

“alcançar ... a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na at-
mosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema 
climático, ... num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se 
naturalmente à mudança do clima, que assegure que a produção de alimentos 
não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de 
maneira sustentável”.

Então, a própria Convenção-Quadro possibilitou às partes que a adotaram 
um processo permanente de discussão e a adoção de compromissos adicionais, 
através das chamadas Convenções das Partes. Uma delas, a COP.3, realizada em 
Quioto, no Japão, em dezembro de 1997, culminou com a adoção de um protocolo 
que traduzisse às Partes a forma de atingimento dos objetivos estabelecidos na 
Convenção-Quadro, especificando metas e prazos. Conforme o Artigo 3, as Par-
tes incluídas no Anexo I da Convenção-Quadro (países desenvolvidos) deveriam 
reduzir suas emissões totais dos gases causadores do efeito estufa (especificados 
no Protocolo) em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990 no primeiro período 
do compromisso (2008-2012).

Assim, os Países (Partes) Anexo I ficaram obrigados à implementação de 
medidas domésticas para atingimento destas metas, como, por exemplo, medidas 
de eficiência energética, redução das imperfeições do mercado, tratamento ade-
quado de seus resíduos, apropriação de novas tecnologias que contribuíssem para 
o objetivo final, dentre outras. Também estabeleceu mecanismos de flexibilização 
para atingimento destas metas, quais sejam, o comércio de emissão entre países 
desenvolvidos (Art. artigo 17), a implementação conjunta (artigo 6) e o mecanis-
mo de desenvolvimento limpo3 (artigo 12), este último que integra os países em 
desenvolvimento ao protocolo, pois a eles possibilita sediar projetos de MDL que 
efetivamente contribuam com o desenvolvimento sustentável do país-anfitrião.

O Brasil ratificou o Protocolo, que ingressou no sistema jurídico brasileiro 
através do Decreto Legislativo nº 144/2002, em 20 de junho de 2002 (por isto 
Tratado de Quioto), estando, pois, obrigado à sua implementação, no entanto, 
por não estar relacionado no Anexo I da Convenção-Quadro, não possua metas 
quantificadas de redução.

Alguns críticos, como os jornalistas Salvador Nogueira e Reinaldo José Lo-
pes4, consideram o Protocolo de Quito muito mais um sucesso diplomático do 
que ambiental (talvez por que o maior poluidor mundial não o ratificou), verdade 
é que, como se verá, trouxe institutos que não podem ser esquecidos e devem 
ser tratados no âmbito nacional. Sendo o Ministério Público “instituição perma-
nente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem  jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

3  Proposta brasileira ao Protocolo. A propósito, ver O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL: guia de orientação/
Coordenação-geral Ignez Vidigal Lopes. – Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002, 90 p.
4  Disponível em: < http://www.ambiente.sp.gov.br/proclima/noticias/folha_saopaulo/16022005b.pdf >, acesso em: 
23/04/08
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indisponíveis”5, dentre os quais o meio ambiente6, não pode deixar de conhecer 
estes mecanismos que podem (e devem) ser aliados no cumprimento de suas obri-
gações constitucionais ligadas à proteção do meio ambiente, quais sejam, contri-
buir para um “meio ambiente ecologicamente equilibrado ... e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”7, principalmente quando do manejo de suas grandes 
ferramentas de atuação, a ação civil pública e o inquérito civil, ambos decorrentes 
da Lei nº 7347/85, principais instrumentos de tutela coletiva de que dispõe o sis-
tema jurídico-processual brasileiro.

Paralelamente ao Protocolo de Quioto (rectius, Tratado de Quioto), surgiram 
os chamados mercados voluntários de carbono, onde se insere, por exemplo, a 
Chicago Climate Exchange, e sem apego conceitual, os programas voluntários de 
neutralização das emissões dos GEE decorrentes das atividades humanas, sejam 
elas empresariais, industriais ou administrativas, programas estes que podem nos 
interessar quando adentramos no campo das compensações ambientais.

Portanto, este o nosso foco de estudo, com a finalidade de trazer estas novas 
possibilidades ao dia-a-dia da atividade judicial e extrajudicial, notadamente na 
atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente.

2. o meCAnIsmo de desenvolvImento lImPo (mdl)

Proposta brasileira que integra Protocolo de Quito8, objeto dos chamados 
Acordos de Marraqueche, e que significa uma pequena parcela de contribuição 
para o atingimento das metas quantificadas de redução, mas nem por isto menos 
importante, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo foi definido no artigo 12 do 
Protocolo. Nasceu, desta forma, com a missão de auxiliar as Partes Não-Anexo I 
da Convenção-Quadro a atingir o desenvolvimento sustentável e auxiliar as Partes 
Anexo I (aqueles países obrigados às reduções) no atingimento de suas metas 
quantificadas.

Num reconhecimento de que os efeitos das emissões são absolutamente glo-
bais, o Procotolo proporcionou que os países obrigados às reduções, na hipótese 
de não atingirem suas metas através das medidas domésticas9, financiassem proje-
tos nos países não obrigados e que resultassem ou na redução das emissões ou no 
aumento da remoção dos gases de efeito estufa, beneficiando-se destas reduções, 
embora não ocorridas no território nacional da Parte Anexo I.

Para efeitos do MDL, entende-se por atividades de projetos “as integrantes 
de um empreendimento que tenham por objeto a redução das emissões de gases 
de efeito estufa e/ou a remoção de CO2”10.

5  Art. 127, “caput”, da Constituição Federal
6  Art. 129, III, da Constituição Federal
7  Art. 225, “caput”, da Constituição Federal
8  Conforme referência “4”, supra.
9  O MDL constitui uma forma subsidiária de atingimento de metas. Ver, a propósito, SISTER, Gabriel, Mercado de Carbo-
no e Protocolo de Quioto: Aspectos negociais e tributação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, 200p.
10  O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL: guia de orientação/Coordenação-geral Ignez Vidigal Lopes. – Rio de 
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2002, 90 p.
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2.1 requisitos

Para que um projeto seja elegível no âmbito no MDL, deverá apresentar 
reais vantagens não só para o país que o financia, mas, sobretudo, para o país 
anfitrião. Por isto, somente serão aceitos aqueles projetos que decorram da parti-
cipação voluntária da parte, ou seja, devem guardar independência com relação 
a obrigações assumidas em outros eventuais tratados internacionais ou acordos 
bi-nacionais. Jamais poderá a Parte ser compelida à sua implementação. Ademais 
disso, os benefícios esperados pelo projeto, que são aqueles que dizem respeito 
ao desenvolvimento sustentável do País anfitrião, deverão ser reais, mensuráveis 
e de longo prazo.

Ainda, obriga a que os projetos estejam ligados aos gases listados no Ane-
xo A do Protocolo, que são o Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Hi-
drofluourcarbonos (HFCs), Perfluorcabonos (PFCs) e Hexafluoreto de Enxofre 
(SF6), bem como relacionados com os setores ou categorias de fontes também 
relacionados no mesmo Anexo, que dizem respeito às atividades de energia, pro-
cessos industriais, uso de solventes e outros produtos, agricultura e resíduos.

Por fim, os projetos elegíveis devem trazer o requisito da adicionalidade. Por 
este, as reduções ou capturas devem ser adicionais às reduções ou capturas que 
ocorreriam na ausência do projeto. Ou seja, estas reduções não seriam possíveis 
sem a implementação do projeto de MDL. Projeta-se um cenário de referência, 
através da metodologia da linha de base (baseline), verificando quais as emissões 
antrópicas existentes, demonstrando o que aconteceria se a atividade do projeto 
não existisse. A partir daí mede-se o ganho pela não-emissão ou pela captura 
(seqüestro) de GEE. Este cenário de referência servirá não somente para verificar 
a presença do requisito da adicionalidade, como também para determinar a quan-
tificação das Reduções Certificadas de Emissões ou Certificados de Reduções de 
Emissões (os créditos de carbono, propriamente ditos).

2.2 Fases do Projeto

Estes projetos elegíveis no âmbito do MDL passam por, pelo menos, sete 
fases bem identificadas e com atribuições determinadas a diversos envolvidos.

Certo que esta tramitação não interessa ao objetivo final do trabalho, 
não se olvida que o seu conhecimento é pressuposto para verificar quais os 
casos concretos apresentados ao jurista que podem ser solucionados com 
este instituto. Assim, ainda que em rápidas linhas, e sem a pretensão de es-
gotar o assunto, o projeto de MDL tem início quando o participante apresen-
ta o documento de concepção do projeto, cujo conteúdo, além da descrição 
do projeto em si, deve contemplar os comentários dos atores, dentre os quais 
o Ministério Público. Ou seja, os participantes do projeto devem demonstrar 
que provocaram a sociedade no sentido de que esta apresentasse sugestões 
ou comentários ao projeto. Este projeto é validado por uma Entidade Ope-
racional Designada (EOD), que fará uma avaliação independente analisando 
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a presença dos requisitos no MDL no projeto. O projeto, estando confor-
me a regulamentação, caso em que será aprovado pela Autoridade Nacional 
Designada (AND), que, no caso do Brasil, é a Comissão Interministerial 
de Mudança Global do Clima. Aprovado no País, será registrado no Conse-
lho Executivo do MDL, órgão da ONU, o que significa a aceitação formal 
de um projeto validado como atividade de projeto de MDL. Estará apto ao 
monitoramente, através de metodologias próprias, a cargo do participante. 
Isto feito, haverá uma nova fase de monitoramento e certif icação, desta feita 
a cargo da EOD, que verifica as correções necessárias e sugere as modi-
ficações. Só então, após alguns milhares (ou até milhões) de euros gastos 
e alguns meses de trabalho (estima-se em, pelo menos, um ano e meio de 
tempo para as fases de um projeto), a atividade será registrada no Conselho 
Executivo e estará apta a gerar RCEs.

2.3 Atualização sobre Atividades de Projetos 

Em 07 de abril de 2008, os dados atualizados revelam a existência de 3219 
atividades de projetos. Significa dizer, 3219 projetos em uma de suas fases, não 
necessariamente aptos a gerar certificados de emissões de reduções, de acordo 
com a figura abaixo (atividades por País):

Figura 211

No Brasil, terceiro maior anfitrião de projetos, conforme tabela supra, são 
280 atividades de projetos, sendo que 199 estão na AND e 143 no Conselho Exe-
cutivo do MDL, estes aptos ou em vias de registro para emissão de RCEs.

11  Disponível em: < http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/30318.html >, acesso em: 22.04.08.
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2.4 reduções Certificadas de emissões (rces)

Como visto, registrado o projeto do Conselho Executivo em sua última fase, 
estará ele finalmente apto a gerar reduções certificadas de emissões, que poderão 
ser comercializados pelo participante, inclusive e principalmente tendo como des-
tino auxiliar as Partes Anexo I no atingimento de suas metas. Ou seja, as reduções 
que tenham sido contabilizadas no âmbito do projeto de MDL culminam ex post 
com a emissão dos certificados.

Importante observar que, não obstante todos os gases listados no Anexo A são 
admitidos a participar de projetos, serão as RCEs expressas em toneladas métricas de di-
óxido de carbono equivalente. Ou seja, os demais gases serão convertidos em dióxido de 
carbono, conforme a tabela  abaixo, que descreve o potencial de aquecimento global:

Figura 312

Cada RCE, portanto, equivale a uma tonelada de carbono não emitido ou 
seqüestrado da atmosfera.

2.4.1 natureza Jurídica 

A doutrina brasileira não está uniforme acerca da natureza jurídica das RCEs, 
dada a novidade do instituto e ausência de regulamentação no ordenamento jurídico 
brasileiro13. Entretanto, segundo Luciana Maria Gonçalves Naves, em artigo deno-
minado “A natureza jurídica dos créditos de carbono (CERs)”, o melhor é fazer um 
raciocínio por exclusão, para verificar as possibilidades que se nos apresentam. 

Assim, a RCE não é commodity, que pressupõe necessariamente a existência 
material de um bem que se sujeitará à distribuição para consumo – o que não é o 
caso do “crédito de carbono”.

12  Disponível em: < http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/30318.html >, Acesso em: 22.04.08
13  Recentemente a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou a 
organização e a regulamentação do mercado de carbono em bolsas de valores, mas que ainda será analisado por outras 
comissões. Foram aproveitados os Projetos de Leis nº 493/07, 494/07, 594/07 e 1657/07, propostas que atribuíam à RCE 
a natureza jurídica de valor mobiliário, incluindo-se incentivos fiscais, podendo, desta forma, ficar isento de IRPJ, CSLL, 
PIS e Cofins. (conforme www.migalhas.com.br/mostra_noticia.aspx?cod=57812. Acesso em: 25/04/08.
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A RCE também não é um título mobiliário (ex. ações, debêntures), pois não 
está incluída no conceito de “valores mobiliários” em nosso direito pátrio: Art. 2º 
da Lei 6385/76.

Também a RCE não é um derivativo (cujo valor deriva do preço ou perfor-
mance de outro ativo, que pode ser um bem [ações], uma taxa [dólar] ou índices 
[IBOVESPA]).

Então, verificamos que as RCEs são negócios jurídicos atípicos: realizadas 
todas estas exclusões, as operações com os créditos de carbono podem ser defi-
nidas a contrario sensu como negócios jurídicos, verdadeiras cessões de direitos, 
com os requisitos do Código Civil (agente capaz, objeto lícito, possível, determi-
nado ou determinável, e forma prescrita e não defesa).

Resta, pois, patente a atipicidade negocial das RCEs, destacando-se, por 
conseguinte, sua não-tributabilidade, com a ressalva de  que o valor decorrente da 
comercialização dos certificados deverá ser registrado contabilmente como recei-
ta e, afetando o lucro contábil, constituir-se-á base de cálculo para o Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido14.

2.4.2 negociabilidade

Em rápidas palavras, podemos estabelecer que as empresas poluidoras finan-
ciam projetos de MDL e depois utilizam estes bônus para as suas metas. Entre-
tanto, como são instrumentos negociáveis, podem ser comprados em vendidos em 
mercados de balcão ou na bolsa de valores, como a European Climate Exchange. 
Algumas instituições oferecem linhas de crédito para financiamentos de projetos 
(Caixa RS) ou, como no caso da Bolsa de Mercadorias e Futuros, que aceita o 
registro de projetos e intenções de projetos para a captação de recursos. Assim, 
também podem ser negociadas as promessas de RCEs.

Recentemente, a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) realizou o pri-
meiro leilão de RCEs no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) instituído pelo Protocolo de Quioto15. O banco holandês Fortis Bank NV/
SA foi o vencedor do leilão, pois pagou 16,20 euros por tonelada de carbono 
equivalente. Como foram negociados 808.405 créditos de carbono da Prefeitura 
de São Paulo, a instituição financeira pagou o equivalente aos 13,096 milhões de 
euros, montante próximo a 34 milhões de reais. Participaram do evento quatorze 
instituições estrangeiras.

Esse “crédito de carbono” foi arrecadado pela Prefeitura de São Paulo atra-
vés do controle do gás metano que deixou de ser lançado na atmosfera pelo Aterro 
Sanitário Bandeirantes, localizado em Perus, na Zona Norte da Cidade de São 
Paulo, que representou um volume correspondido a 808.405 toneladas de dióxido 

14  Créditos de Carbono – Natureza Jurídica e tratamento tributário. Hugo Netto Natrielli de Almeida. Disponível em: < 
http://www.tributario.net/boletins/2005/boletim_188_2005.htm >; acesso em: 23/04/08

15  Disponível em < http://www.estadao.com.br/economia/not_eco57056,0.htm >; acesso em: 26/09/2007
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de carbono. Nesse aterro foi instalado um sistema de captação dos gases produzi-
dos pela decomposição das toneladas de lixo depositadas por dia.

Estima-se que o valor de cada RCE deva sofrer uma valorização no período 
de 2008-2012, período a partir no qual as obrigações  tornaram-se obrigatórias e 
as metas devem ser atingidas. Como as medidas domésticas poderão vir a não ser 
suficientes, as Partes Anexo I buscarão as compensações do mercado. 

Note-se que representa uma oportunidade de ganho para os Países Não 
Anexo I, que são exatamente os países em desenvolvimento, mais carentes 
em recursos. E este ganho significa não só financeiro, mas, sobretudo, ga-
nho em qualidade ambiental, na medida em que um dos requisitos do projeto 
de MDL é que atenda ao interesse do país anfitrião, no aspecto de promover 
o desenvolvimento sustentável.

3. merCAdos voluntárIos

Paralelamente a estes institutos criados pelo Protocolo de Quioto (e até an-
tes deles), surgiram os chamados mercados voluntários de carbono. Sabe-se que 
os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo, por isto criou-se um mercado de 
redução de emissões paralelo ao regramento do Protocolo, inclusive com negó-
cios na Chicago Climate Exchange. Além disso, conhecemos projetos privados 
de neutralização de emissões, como os selos CarbonoNeutro® e Neutralizado®, 
atividades que adiante serão  abordadas, as quais também inserimos no âmbito 
dos mercados voluntários, em razão da não-subordinação ao Protocolo e às regras 
do MDL, e estas sim que interessam ao nosso trabalho.

3.1 neutralização das emissões

O Programa Carbono Neutro16, marca registrada no Brasil pela empresa Max 
Ambiental, não pode ser confundido com os institutos previstos no Protocolo de 
Quito, do qual tem vida completamente autônoma e a ele não se subordina.

Por este programa, recém-chegado ao Brasil17, as corporações realizam um 
levantamento do volume das emissões de gases (totais ou parciais) causadores do 
efeito estufa geradas por suas atividades, usando, para tal, ferramentas científicas 
e certificadas. As atividades que podem ser neutralizadas vão desde os comple-
xos processos produtivos até simples passagens aéreas, por exemplo. Podem ser 
ligadas às atividades empresariais, sejam industriais, comerciais, administrativas 
ou promocionais. A partir daí financiam projetos ambientais para neutralizar tais 
emissões. Estes projetos não geram RCEs, pois não é este o objetivo, mas se cons-
tituem numa ferramenta mercadológica importante através da qual as corporações 
demonstram ao mercado sua responsabilidade ambiental. As companhias comu-

16 17 Disponível em: www.carbononeutro.com.br, acesso em 30/10/2007.
17 18 Na Europa o selo carbono neutro já existe há aproximadamente 10 anos
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nicam aos consumidores que seus processos produtivos tiveram as emissões de 
gases neutralizadas com o plantio de árvores, por exemplo, ou com a implanta-
ção de outro projeto sugerido, e declaram-se empresas “limpas”, utilizando, em 
seus produtos, o selo Carbono Neutro e ganhando a simpatia de seus clientes, 
pois promove o desenvolvimento sustentável, gerando percepção positiva de 
“empresa cidadã”18.

A empresa Ipiranga permite ao consumidor de combustível que neutralize 
as emissões de gases do seu veículo através do Cartão Ipiranga Carbono Zero19. 
A Natura, conhecida fabricante de cosméticos, já neutraliza suas emissões des-
de 200720 e pretende tornar-se Carbono Neutro ainda em 200821. Há também o 
projeto Recicle Carbono22, cuja neutralização é realizada especificamente me-
diante o plantio de árvores, e está em processo de certificação por auditoria 
externa. Conhecemos o Projeto Florestas do Futuro23, cuja neutralização ocorre 
igualmente mediante o plantio de árvores, e é certificado pela Max Ambiental 
(Carbono Neutro).

O Programa Carbono Neutro também permite a extensão a consumidores, 
funcionários ou parceiros que se interessem pela adesão, levados por sua consci-
ência pessoal. 

Enquanto o Brasil ainda discute a necessidade da preservação da Floresta 
Amazônica, a União Européia e seus membros já discutem e defendem a neces-
sidade de se aprimorar os códigos de construções, dando-se às casas uma espécie 
de classificação em eficiência energética, fixando prazos para que todos os novos 
prédios sejam zero-carbono.24

4. Inserção nA AtuAção do mInIstérIo PÚblICo enQuAnto Co-leGItImAdo nA 
tutelA de Interesses dIFusos e ColetIvos

Embora a Lei da Ação Civil Pública dê legitimidade para a proposição 
de ação civil para diversos órgãos co-legitimados25, verdade é que o próprio 
Ministério Público mostra-se, no atual cenário nacional, como o principal autor 
das ações civis públicas ambientais. Não poderia ser diferente, dadas as com-
plexidades que o instituto traz, as dificuldades impostas pelo sistema jurídico e 
acesso ao Judiciário. Além disso, o Ministério Público tornou-se a principal ins-
tituição a buscar em juízo a prevenção e reparação dos danos causados ao meio 
ambiente, embora a Constituição Federal26 entenda que todo o Poder Público 
deva defender o meio ambiente.

18 19 Disponível em: www.carbononeutro.com.br, acesso em 30/10/2007.
19 20 Disponível em: www.redeipiranga.com.br, acesso em 12/03/2008.
20 21 Disponível em: www.natura.com.br, acesso em 12/03/2008.
21 22 Disponível em: http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo, acesso em 15/10/2007.
22 23 Disponível em: www.reciclecarbono.com.br
23 24 Disponível em: www.florestasdofuturo.org.br
24 25 Prédios zero-carbono. ZERO HORA, Porto Alegre, 04 de fevereiro de 2008. Caderno Globaltech. 
25 26 Art. 5º, “caput”, da Lei 7347/85.
26 27 Art. 225, “caput”.
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Também a Lei da Ação Civil Pública criou os termos de compromisso 
de ajustamento de conduta como instrumentos extrajudiciais de prevenção e 
reparação dos danos ao meio ambiente e deu exclusiva legitimidade de atuação 
para os órgãos públicos (e somente a estes)27, atribuindo-se-lhes força de título 
executivo extrajudicial28. 

Nestas atuações, o objetivo primeiro que o órgão ambiental ou o Ministério 
Público devem perseguir é a restauração natural do ecossistema degradado. No 
entanto, quando a reparação in natura for impossível ou desproporcional, haverá a 
possibilidade da compensação ecológica29. E é exatamente quando verificada esta 
hipótese residual de compensação pelos danos havidos e impossíveis de serem 
recuperados que se pode utilizar não somente os mecanismos introduzidos pelo 
Protocolo de Quioto, como também pela neutralização dos gases causadores do 
efeito estufa através dos programas privados, desde que certificados e autorizados 
na forma da lei.

Assim, não se olvida que poderá o Ministério Público exigir do degradador 
que compense um dano havido através da implantação de um projeto de MDL ou 
da aquisição de RCEs e sua doação a fundos públicos. Também não se duvida a 
possibilidade de comprometer-se o degradador a neutralizar futuras atividades, 
como forma de compensar danos havidos e impossíveis de serem recuperados30.

Certo que os projetos de MDL são custosos e refogem à realidade da maio-
ria das hipóteses de atuação que o Ministério Público enfrenta no seu dia-a-dia. 
Exigir que um degradador compense mediante a implantação de um projeto de 
MDL deverá ficar restrito a grandes empreendimentos, ou a aqueles que causem 
significativo impacto. Mas a aquisição de RCEs e sua doação a fundos públicos é 
uma hipótese que independe do tamanho do dano ou da capacidade econômica do 
agente. Certo que poderá haver certa dificuldade da aquisição de pequena monta 
de RCEs, mas com a “popularização” da oferta, inclusive através da bolsa de 
valores ou fundos bancários, isto será perfeitamente factível e acessível a empre-
endimentos pequenos.

Uma dúvida que poderia surgir em obrigar-se um degradador à implantação 
de um projeto de MDL através de uma sentença condenatória, por exemplo, ou 
mesmo de um TAC, diz respeito ao requisito, acima comentado, da voluntariedade 
do projeto. Ocorre que esta dúvida resolve-se facilmente, embora com alguma 
discussão doutrinária, respondendo-se no sentido de que o requisito da voluntarie-
dade diz respeito à Parte (Nação) que aderiu ao Protocolo e não aos participantes 
de atividades de projeto.31

27 28 Art. 5º, parágrafo 6º, da Lei 7347/85.
28 29 Art. 5º, parágrafo 6º, da Lei 7347/85, combinado com o artigo 585, inciso VIII, do CPC.
29 30 STEIGLEDER, Anelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental: As dimensões do Dano Ambiental no Direito 
Brasileiro.1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004. 287p.
30 31 No dia 08 de abril de 2008 foi firmado na Promotoria de Justiça de Gravataí/RS um termo de ajustamento de conduta 
nos autos do Inquérito Civil nº 139/07 que prevê, como forma de compensação de danos ocorridos e impossíveis de serem 
recuperados, que o poluidor neutralize as emissões decorrentes de futuras atividades que venha a desenvolver. 
31 32 SABBAG, Bruno Kerlakian; O Protocolo de Quioto e seus Créditos de Carbono: Manual Jurídico Brasileiro de Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo. São Paulo: LTR Editora Ltda, março de 2008, 103p..
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Contudo, ainda que os projetos de MDL possam apresentar dificulda-
des de implantação, os programas de neutralização das emissões de gases são 
hipóteses de baixo custo, que geram benefícios certos e facilmente encon-
trados no mercado. Além disso, o obrigado poderá utilizar a obrigação como 
estratégia mercadológica, para comunicar aos seus clientes que a empresa é 
“ambientalmente responsável”.

A matéria é bastante nova e deverá ser estudada e tratada no âmbito do Mi-
nistério Público Brasileiro. No Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público 
Estadual criou uma comissão32 para estudo do tema, ou seja, da relação entre a sua 
atuação na proteção ao meio ambiente e a utilização dos mecanismos do Proto-
colo de Quioto (MDL e RCEs) e do chamado mercado voluntário, onde podemos 
inserir os programas privados de neutralização de emissões de gases de efeito 
estufa. O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais já discutiu o tema como 
ferramenta de atuação do Ministério Público em reunião de 17/04/08, na Cidade 
de Belém/PA.

5. ConClusão

A preocupação com as mudanças climáticas foi a mola propulsora da ado-
ção, pelo Brasil, da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Cli-
máticas, bem como do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro, que estabeleceu 
metas quantificadas de emissão de gases causadores do efeito estufa, bem assim 
instituiu mecanismos que contribuem para o desenvolvimento sustentável dos pa-
íses obrigados (Anexo I) e não obrigados às reduções quantificadas (Partes Não 
Anexo I) e auxiliam os obrigados no atingimento de suas metas. Estes mecanis-
mos são, especialmente, o MDL e as RCEs, que integram os países em desenvol-
vimento ao Protocolo.

Não podemos desconhecer que o Protocolo de Quioto foi a mola propulsora 
dos chamados “mercados voluntários” de carbono, dentre os quais podemos in-
cluir os programas de neutralização das emissões de gases causadores do efeito 
estufa, que trazem em si a idéia de compensar as emissões, embora não as evitem, 
necessariamente, por este processo.

Estes novéis mecanismos podem e devem ser utilizados na tutela coletiva e 
difusa do meio ambiente, notadamente pelo Ministério Público Brasileiro, prin-
cipal ator que atua nesta matéria, judicial e extrajudicialmente, sobretudo quando 
se deparar com a necessidade de estabelecer medidas para compensação de danos 
causados em ecossistemas e que não possam ser restaurados in natura.

Para tanto, possível a celebração de termos de ajustamento de conduta – ou 
mesmo o ajuizamento de ação civil pública – prevendo compensações ambientais 
mediante a implementação de um projeto de MDL ou a aquisição, no mercado, de 
RCEs, tantas quantas bastarem para a compensação que se pretende, retirando-as 

32 33 Portaria PGJ/RS nº 4239/07
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do mercado mediante a doação a fundos públicos, que poderão, depois, revendê-
las e utilizar o numerário em projetos ambientais, ou, simplesmente, incorporá-las 
ao seu patrimônio, fomentando, assim, novos projetos, em razão do aumento da 
demanda e da baixa oferta. Além disso, outra hipótese é a compensação ambiental 
mediante a neutralização de emissões futuras de gases do efeito estufa, decor-
rentes das atividades do poluidor, sempre além do que lhe seria exigível para o 
exercício regular da atividade.

Cabe ao operador jurídico criar e inovar. Só não lhe é dado omitir-se diante 
da natureza que perece.
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1. A resPonsAbIlIdAde CIvIl Por dAno AmbIentAl Futuro

A responsabilidade civil objetiva, consubstanciada na Teoria do Risco 
tradicional (denominada por nós de Teoria do risco concreto), consiste em 
ressonância do sistema jurídico à Sociedade Industrial e, por isso, exige a 
ocorrência de dano ambiental para o desencadeamento do preceito contido 
no parágrafo primeiro, do art. 14 da Lei n. 6.938/81. A Sociedade Industrial 
produz riscos de natureza específica, ou seja, são riscos que, além de serem 
perceptíveis, apresentam uma certa visibilidade no que tange a relação de 
causa e conseqüência. Segundo a esta estrutura da responsabilidade civil, as 
atividades arriscadas são passíveis de reparação civil, quando os riscos de sua 
atividade vierem a se concretizar em danos ambientais.

No entanto, a passagem para a Sociedade de Risco é demarcada pelo surgi-
mento de riscos e perigos de uma nova dimensão: globais, de conseqüências im-
previsíveis e imperceptíveis aos sentidos humanos. A explosão de reatores nuclea-
res em Chernobyl, a chuva ácida, crescimento populacional, o aquecimento global 
são apenas alguns exemplos de sintomas da Sociedade de Risco, para a qual não 
se pode esperar a ocorrência do dano para se tomar uma decisão em razão da 
irreversibilidade dos danos desta natureza. Por esta razão, o Princípio utilizado 
pelo Direito para lidar com a Sociedade de Risco consiste no da Precaução, cujo 
sentido prevê o dever da cautela como orientação aos processos de tomada de de-
cisão que digam respeito a atividades e tecnologias cujas conseqüências estejam 
marcadas pela incerteza científica. 

A Sociedade atual observa a produção tanto dos riscos oriundos do maqui-
nismo e da revolução industrial (riscos concretos, de natureza industrial), quanto 
de novos riscos (de natureza pós-industrial) mais abstratos e complexos. Por esta 
exata razão, não apenas é necessária a utilização da responsabilidade civil como 
instrumento de reparação de danos (função corretiva), como ocorre em sua acep-
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ção clássica (Teoria do Risco Concreto), mas também como elemento jurídico de 
gestão de riscos ecológicos (Teoria do Risco Abstrato), tendo incidência anterior 
à ocorrência e efetivação dos danos ambientais, impondo o cumprimento de me-
didas preventivas ao agente (obrigações de fazer e não fazer).

1.1 A formação do dano Ambiental Futuro

Não obstante a existência de previsões doutrinárias ou mesmo legais, o dano 
ambiental, em sua dimensão futura, carece de descrições caracterizadoras, bem 
como de uma teoria jurídica de base que lhe dê sustentação, aplicabilidade e ope-
racionalidade. 

A irreversibilidade danos ambientais enseja a institucionalização da Pre-
venção e da Precaução como pilares lógico-ambientais, bem como a evolução 
tecno-científica e sua disseminação massiva na vida cotidiana potencializam a 
produção de riscos invisíveis ou abstratos (imperceptíveis aos sentidos humanos) 
na Sociedade atual1; justificando a necessidade de assimilação dos riscos ambien-
tais pelo Direito por meio do instituto da responsabilidade civil. Dessa forma, é 
ínsito à proteção jurídica do meio ambiente, a investigação, a avaliação e a gestão 
dos riscos ambientais gerados a partir de determinadas atividades, reduzindo a 
probabilidade de sua concretização em danos futuros, bem como oportunizando a 
minimização das conseqüências futuras das degradações ambientais já ocorridas. 

A justificação normativa ao tratamento dano ambiental futuro no Direito 
brasileiro se consubstancia no texto do art. 225 da Constituição Federal brasileira, 
cujos termos prevêem tanto as presentes quanto às futuras gerações como titulares 
do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso, a proteção das 
futuras gerações pelo Direito Ambiental pode ser potencializada ou mesmo obje-
to de efetivação por meio da noção de dano ambiental futuro, como instrumento 
jurídico de investigação, avaliação e gestão dos riscos ambientais.

Nesta senda, o dano ambiental futuro consiste em operacionalização prag-
mático-sistêmica2 do Princípio da Eqüidade Intergeracional e dos Princípios da 
Precaução e Prevenção, avaliando-se não apenas as dimensões temporais do pas-
sado ou presente, mas inserindo nos processos de decisão jurídica as condições 
semânticas para a observação e formação de vínculos com o horizonte futuro.

De maneira mais explícita, a existência e a necessidade de avaliação do dano 
futuro em matéria ambiental, fazem-se as recomendações e conclusões da comis-
são constituída pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNU-
MA3 ao estabelecer que: 

1  BECK, Ulrich. “The Anthropological Shock: Chernobyl and the Contours of the Risk Society”. Berkeley Journal of 
Sociology, p. 154-156.
2  Sobre a existência de uma matriz pragmático-sistêmica na Teoria do Direito, ver: ROCHA, Leonel Severo. “Três Matrizes 
da Teoria Jurídica.” In: Epistemologia Jurídica e Democracia. São Leopoldo: UNISINOS, 2003.
3  Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA: La responsabilidad por el dano ambiental. México: 
Oficina Regional para a América Latina e Caribe do PNUMA, 1996, p. 671 (série Documentos sobre Derecho Ambiental, 
n. 5). p. 664.
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É necessário um novo regime de responsabilidade civil que estabeleça tanto 
os danos previsíveis quanto os imprevisíveis, assim como os danos presentes 
e futuros. Deveriam ser indenizados igualmente o dano emergente e o lucro 
cessante, bem como o dano moral. (grifei)

A caracterização do dano ambiental futuro faz-se possível a partir de uma 
Nova Teoria do Risco (Teoria do Risco Abstrato) em diferenciação ao seu sentido 
dogmático clássico (Teoria do Risco Concreto). Para a Teoria do Risco (Concre-
to), exige-se a ocorrência de um dano para a atribuição de responsabilidade civil, 
prescindindo apenas da comprovação de culpa para a responsabilização o agente 
causador de um dano já configurado. Na verdade, as mutações sociais ocorridas 
nos últimos séculos, que redundam numa Sociedade caracterizada pela produção 
de riscos globais4, exigem do Direito, cada vez mais, processos de tomadas de 
decisão em contextos de risco (expectativa de danos futuros, fundada sobre des-
crições de alta probabilidade), antecipando-se à concretização dos danos. Assim, 
ao contrário do que ocorre na Teoria do Risco concreto, não se pode exigir a 
ocorrência de um dano atual como condição para imputação objetiva à atividade 
perigosa ou arriscada quando se está falando em dano ambiental futuro, sob pena 
de perda da função ambiental do bem ambiental em perigo e do sentido preventivo 
do Direito Ambiental. 

Talvez seja, exatamente, a transposição de, conforme Ulrich Beck5, uma pri-
meira modernidade para uma modernidade reflexiva que redunda no surgimento 
de uma Sociedade de Risco em detrimento de uma Sociedade Industrial, que es-
teja a exigir e justificar, cada vez mais, a existência de parâmetros e critérios para 
instrumentalizar decisões jurídicas que avaliem não apenas os danos já concreti-
zados, mas, sobretudo, situações de risco. 

O Direito passa a ser vislumbrado não apenas como elemento corretivo, de 
incidência post factum, mas também como instrumento de gestão de risco, atu-
ando preventivamente à efetivação de danos ambientais. O dano ambiental futuro 
consiste exatamente na noção dogmática produzida pelo Direito Ambiental para 
potencializar uma comunicação acerca dos riscos ambientais no Direito. A for-
mação de uma comunicação de risco no Direito, a que se destina a noção de dano 
ambiental futuro, potencializa o Direito Ambiental, fomentando a construção de 
observações e vínculos com o futuro6, com o escopo de gerir os riscos ambientais 
produzidos pela Sociedade de Risco. 

A interface entre a responsabilidade civil, o dano e o risco ambiental 
parecem estar numa posição de destaque dentro do Direito, no que diz res-
peito às condições e limites do sistema em assimilar (investigar, avaliar e 
gerir) os riscos ambientais por meio de decisões jurídicas. Neste sentido, es-
clarece Mary Douglas, que a percepção e a aceitação dos riscos encontram-

4  BECK, Ulrich. La Sociedad del Riesgo Global.
5  Idem. Risk Society: Towards a New Modernity; Idem. La Sociedad del Riesgo Global.
6  DE GIORGI, Raffaele. Direito, Democracia e Risco: vínculos com o futuro. 1993, p. 193.
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se diretamente ligadas à atribuição de responsabilizações7. Porém, não se 
pode olvidar a existência de uma tensão, diante das novas configurações da 
Sociedade, entre a “moderna estrutura de risco na ecologia e os conceitos 
básicos do direito de responsabilidade.”8 Tais tensões estruturais demarcam a 
fragilização das possibilidades de atribuição de relações causais às questões 
ambientais (múltiplos agentes, incerteza científica, múltiplas vítimas), bem 
como demonstram a impossibilidade lógico-científica de atribuir certeza à 
concretização e efetivação dos riscos em danos ambientais. Diante da com-
plexidade que marca o dano ambiental futuro, o Direito só pode desencadear 
observações e descrições fundadas em juízos de probabilidade (aplicando a 
distinção probabilidade/improbabilidade). O deslocamento de um juízo de 
certeza para um juízo de probabilidade é acompanhado pela passagem de um 
direito de danos para um direito de risco.

O dano ambiental futuro consiste em dano reparável, mesmo diante das 
incertezas científicas que demarcam o dano ambiental em sua dimensão futura, 
acarretando em um enfraquecimento da necessária certeza da concretização futura 
do dano e do dogma da segurança jurídica, para a incidência da responsabilidade 
civil. Para Lucía Gomis Catalá “La complejidad de los efectos del dano ambiental 
debe conducirnos además a afirmar que el riesgo de dano se incluirá en el con-
cepto global de dano al medio ambiente y será necesario, por tanto, aplicarle el 
mismo régimen de responsabilidad que al dano cierto.”9

Em síntese, o dano ambiental futuro é a expectativa de dano de caráter indi-
vidual ou transindividual ao meio ambiente. Por se tratar de risco, não há, neces-
sariamente, dano atual nem necessariamente a certeza científica absoluta de sua 
ocorrência futura, mas tão-somente a probabilidade de dano às futuras gerações. 
Nestes casos, a constatação de alta probabilidade ou probabilidade determinante 
de comprometimento futuro da função ecológica ou da capacidade de uso humano 
dos bens ecológicos10, ensejaria a condenação do agente às medidas preventivas 
necessárias (obrigações de fazer ou não fazer) a fim de evitar danos ou minimizar 
as conseqüências futuras daqueles já concretizados. 

A função do dano ambiental futuro, como comunicação voltada para o con-
trole do futuro, consiste na prevenção à concretização futura de danos ambientais 
ou ao agravamento das conseqüências futuras daqueles já concretizados. Para tan-
to, devem ser descritas de duas espécies de danos ambientais futuros, isto é, (1) os 
danos ambientais futuros propriamente ditos ou ‘stricto sensu’ e (2) as conseqü-
ências futuras de danos ambientais já concretizados. 

7  DOUGLAS, Mary. La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. Barcelona: Payados, 1996, p. 64; no mesmo 
sentido LUHMANN, Niklas. Sociologia del riesgo, p. 105; BECK, Ulrich. La Sociedad del Riesgo Global, p. 78-9. 
8  TEUBNER, Gunther. “A Cúpula Invisível: crise da causalidade e imputação coletiva.” In: Direito, Sistema e Policontex-
turalidade. São Paulo: UNIMEP, 2005, p. 198.
9  CATALÁ, Lucía Gomis. Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente. Pamplona: Arazandi Editorial. p. 79.
10  SENDIM, José de Sousa Cunhal. Responsabilidade Civil por Danos Ecológicos: da reparação do dano através da restau-
ração natural. Coimbra: Coimbra, 1998, p. 146-7.
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1.2 os precedentes em matéria de dano ambiental futuro

Ainda que de forma acanhada e sem um embasamento teórico e epistemo-
lógico claro que lhe dê sustentação, podemos entender que existem precedentes 
jurisprudenciais que impõem tomadas de decisão preventivas em decorrência dos 
danos ambientais futuros. Em geral, tais descrições encontram-se sob a fundação 
argumentativa exclusiva dos Princípios da Prevenção e da Precaução, não havendo 
maiores condições de aprofundamento acerca das reais probabilidades dos danos 
ambientais futuros avaliados para a imputação ou não de responsabilidades. 

Considerando as duas espécies de danos ambientais futuros, pode ser diag-
nosticada uma maior incidência e aptidão dos Tribunais para observar e decidir 
acerca da segunda espécie (conseqüências futuras de uma dano ambiental). Em 
outras palavras, desprovido de uma fundamentação teórica que lhe sustente, o 
dano ambiental futuro tem sido observado quase que tão-somente como conseqü-
ências futuras de um dano atual, sendo raras as observações e descrições jurídicas 
acerca do dano ambiental futuro ‘stricto sensu’. 

O enraizamento do Direito ao horizonte do passado dificulta a capacidade 
dos Tribunais em decidir acerca dos danos futuros. Quando muito, os Tribunais 
exigem a comprovação de um dano concreto para avaliar a probabilidade de suas 
conseqüências futuras, legitimando tomadas de decisão a título de tutelas de ur-
gência (antecipações de tutela e liminares em medidas cautelares). 

Portanto, em matéria ambiental pode ser constatada a existência de grande 
número de decisões liminares (antecipando o mérito ou concedendo liminares 
acautelatórias) na jurisprudência pátria, que se fundam nos Princípios da Pre-
venção ou da Precaução. Contudo, apesar destas decisões jurisdicionais estarem 
construídas sobre a noção de prevenção, pode ser observada que o deferimento 
das medidas de urgência encontram-se condicionadas à existência de um dano 
concreto e atual. Esta restrição nas observações do Direito acerca dos riscos am-
bientais se dá exatamente pela imersão do Direito na Teoria do Risco Concreto, 
cujo sentido consiste em exigir a ocorrência de danos concretos como condição 
para o desencadeamento de tomadas de decisões jurídicas de responsabilização. 
A inexistência de uma Teoria do Risco mais ambiciosa, que dê sustentação à 
descrição do dano ambiental futuro em suas duas dimensões, é sentida de forma 
mais clara a partir de uma observação dos precedentes jurisprudenciais. Diante 
desta pretensão, não se pode olvidar uma certa “incompatibilidade da estrutura 
temporal do Direito - centrado no passado - com a abertura ao futuro própria 
do risco.”11

Neste sentido demonstra-se julgado emanado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Norte – TJRN que decide pela suspensão das atividades 
comprovadamente poluidoras com o escopo de evitar as conseqüências futuras de 
um dano ambiental já configurado, e cuja ementa transcrevemos abaixo: 

11  LOUREIRO, João. “Da Sociedade Técnica de Massas à Sociedade de Risco: prevenção, precaução e tecnociência – al-
gumas questões juspublicistas.” In: Boletim da Faculdade de Direito – Studia Iuridica, p. 865.
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Meio ambiente. Dano ambiental. Ausência de licenciamento obrigatório. Limi-
nar que suspende as atividades poluidoras da indústria. Imposição do princí-
pio da prevenção para evitar o agravamento dos danos já causados e dos que 
poderão advir.

Ementa Oficial: Constatado o dano ambiental pelos Órgãos Públicos 
competentes e ausente o licenciamento ambiental obrigatório, correta 
se afigura a decisão judicial concessiva de liminar, suspendendo provi-
soriamente as atividades poluidoras da indústria agravante, sobretudo 
considerando a irreversibilidade dos danos causados ao meio ambiente. 
A suspensão imediata das atividades lesivas ao meio ambiente se impõe, 
em vista evitar o agravamento dos danos já causados e dos que, se não 
obstados, poderão advir. 12  (grifei)

No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro – TJRJ que, avaliando a probabilidade de agravamento dos efeitos 
de um dano já concretizado, decidiu pelo deferimento em pedido liminar 
impondo a suspensão de obras, conforme decisão prolatada pela Quinta Câ-
mara Cível:

Agravo de Instrumento. Ação civil pública por Município. Concessão de 
liminar nos próprios autos para evitar, até a decisão da causa, a ocorrên-
cia de presumíveis danos maiores ao meio ambiente e à paisagem natural 
notável, em conseqüência da construção de obra particular irregular e do 
indevido desmatamento em área da Mata Atlântica considerada de preser-
vação indispensável. Lei n. 7.347/85 – arts. 12 e 2. Recepção da norma 
jurídica e dos seus dispositivos pela Lei Fundamental. Legitimidade do 
autor para a ação proposta. Constituição/88, art. 23. Foro competente da 
Justiça Estadual caracterizado por ser o local onde ocorreram os danos 
denunciados. Citação da firma ré, e sua notificação, quanto à liminar 
para suspender as obras em desenvolvimento no local, mediante carta 
precatória. Recurso tempestivo CPC, art. 241, IV. Preliminares de incom-
petência do Juízo, de impossibilidade da concessão da liminar nos autos 
da ação principal, e de caducidade da medida, pela sua não execução 
imediata, rejeitadas. Petição inicial apresentada com elementos justifi-
cativos dos requisitos relativos ao ‘fumus boni iuris’ e ao ‘periculum in 
mora’ proporcinando a decisão judicial interlocutória proferida nos limi-
tes dos poderes jurisdicionais do magistrado. Agravo improvido.13 (grifos 
inexistentes no original).

A constatação de danos ambientais futuros e a gestão jurídica dos riscos am-
bienais também é realizada por decisão emanada pelo Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul – TJRS, cuja ementa do julgado segue transcrita abaixo:

12  (Agravo de Instrumento 01.002842-0 – 2ª Câmara Cível – j. 20.06.2002 – rel. Des. Rafael Godeiro). Revista dos Tribu-
nais, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 806, ano 91, dez. 2002, p. 322. 
13  Agravo de Instrumento n. 1996.002.05160, Quinta Câmara Cível, TJRJ, rel. Des. Ronald Valladares, julgado em 
10.02.1998. (grifos inexistentes no original).
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. 
DANO POTENCIAL AO MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE ADE-
QUAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ENCARGOS 
SUCUMBENCIAIS. A ação civil pública é instrumento processual adequa-
do à reparação dos danos ambientais e à condenação de potenciais polui-
dores a tomar medidas capazes de evitar a degradação do meio natural. 
Incidência do princípio da precaução, o qual visa à durabilidade da sadia 
qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza exis-
tente no planeta. O direito ao meio ambiente saudável, além de decorrer de 
mandamento constitucional expresso, também é corolário lógico do próprio 
direito à vida e à saúde. Por isso, deve ser utilizado de modo racional e 
com vistas ao interesse da coletividade, que é que, ao fim e ao cabo, sofre 
os danos decorrentes da degradação ambiental pelos particulares. No caso 
dos autos, a potencialidade lesiva da massa asfáltica armazenada indevida-
mente é evidente, em virtude da possibilidade de derrame e contaminação 
do ambiente no entorno, o que, infelizmente, aconteceu no decorrer do pro-
cesso. Assim, impõe-se a remoção do produto asfáltico para lhe dar desti-
nação definitiva. O autor da ação civil pública não pode ser condenado a 
arcar com os encargos sucumbenciais, salvo prova da má-fé. Todavia, tal 
raciocínionão se aplica ao réu que, quando sucumbente, deve ser condena-
do ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Interpretação dos 
arts. 18 e 19 da Lei n. 7.347/85. Precedentes do STJ. Apelo provido. Ação 
Julgada Procedente em parte.(Grifamos)14 

Diante dos julgados ora apresentados, pode ser observado que, em havendo 
a constatação de um dano ambiental já caracterizado e seu provável agravamento, 
os Tribunais têm adotado uma postura “preventiva”, impondo medidas para evitar 
as conseqüências futuras do dano atual. 

Conforme demonstra a decisão proferida pelo Tribunal Regional da Quarta 
Região, a fundamentação para a imposição liminar destas medidas preventivas se 
dá em grande número sob a argumentação do dever de precaução necessário em 
matéria ambiental:  

Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Dano Ambiental. Antecipação de 
Tutela.

1. A ocupação e construção em terras públicas por parte de particulares e a 
visível ocorrência de dano ambiental, por si só, justificam o reconhecimento 
da verossimilhança do direito autorizadora da antecipação de tutela concedida 
na ação civil pública e afastam, em conseqüência, a pretensão do agravante de 
que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

2. A irreversibilidade da medida é relativa, porque no caso de os atingidos 
resultarem vencedores na ação, certamente, em procedimento próprio, serão 
indenizados. Em se tratando de meio ambiente, pondo-se em confronto uma 

14  Apelação Cível n. 70012622171, Segunda Câmara Cível, TJRS, rel. Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, j. 
22.11.2006.
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relativa irreversibilidade com o princípio da precaução, esse princípio deve 
prevalecer. De mais a mais, não são irreversíveis medidas que possam ser fi-
nanceiramente reparadas.

3. Contudo, em se tratando de medida liminar, devem ser ressalvadas da demo-
lição as casas residenciais, devendo ser demolidas apenas aquelas construções 
que não sejam utilizadas exclusivamente para residência.15. (grifei)  

Tais decisões demonstram a maior aptidão do Direito em avaliar os riscos 
oriundos de danos já concretizados (conseqüências futuras de danos ambientais 
atuais), nas quais a força argumentativa da prevenção “lato sensu” (Princípios da 
Prevenção e Precaução) funda a utilização instrumental das tutelas de urgência 
(antecipações de tutela ou liminares em medidas cautelares). 

As dificuldades do Direito para proferir descrições acerca dos danos ambien-
tais futuros ‘stricto sensu’ (em que não houve a concretização do dano) fazem-se 
ainda mais árduas, em virtude de uma profunda limitação semântica ao sentido 
atribuído pela dogmática jurídica à Teoria do Risco. Cabe esclarecer que, uma vez 
desprovido de uma Teoria do Risco compatível à Sociedade atual, o Direito faz 
uso de uma Teoria do Risco fundada e enraizada a noções semânticas provenien-
tes da Sociedade Industrial clássica, ocasionando um hiato epistemológico entre 
realidade social e comunicação jurídica. Por óbvio que as decisões envolvendo os 
danos ambientais futuros ‘stricto sensu’ são dotadas de maior grau de complexi-
dade do que quando se tratam de decisões acerca das conseqüências futuras de 
danos ambientais atuais, no que respeita à avaliação do maior ou menor grau de 
probabilidade de ocorrência de efeitos negativos futuros. 

Contudo, existem decisões que demonstram uma tendência de maior sensi-
bilização (abertura cognitiva) do Direito às necessidades de avaliação e gestão dos 
riscos ambientais pelo Direito. 

Assim, a partir da constatação da existência de um direito das futuras gera-
ções ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da legitimidade de indivídu-
os, grupos e associações para sua tutela e garantia, tem-se a justificativa normativa 
constitucional (art. 225 CF) para a aferição dos danos ambientais futuros.

Neste sentido, já existem no Direito brasileiro decisões que impõem obriga-
ções preventivas às partes a fim de evitar danos ambientais que ainda não tiveram 
configurado o seu início (dano ambiental futuro “stricto sensu”), conforme pode 
ser demonstrado no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro – TJRJ, cuja ementa transcreve-se a seguir:

Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente 
considerando que o objetivo primordial do processo é o atingimento da Justiça 
Social. Nos casos em que está em jogo o direito ambiental não é preciso que se 
tenha demonstrado através de prova científica e de precisão absoluta. Havendo 
indícios suficientes de que ocorrerá dano ambiental, bastando o risco de que 

15  AGA – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 77201, Terceira Turma, Tribunal Regional Federal da Quarta 
Região, rel. Juíza Luiza Dias Cassales, publicado no DJU em 30.05.2001.
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o mesmo seja irreversível para que não se deixem para depois as medidas efe-
tivas de proteção ao meio ambiente. Deve o julgador dar solução mais justa e 
favorável ao ambiente, em benefício de todos os jurisdicionados. Provimento 
do recurso.” 16 (grifei)

O risco de danos ambientais que tenham como elemento a alta probabilidade 
de ocorrência e irreversibilidade têm justificado a imposição de medidas preventi-
vas como bem demonstra outro julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina - TJSC:

Competição de Veículos. Área de preservação permanente. Prejudicial de inép-
cia da inicial por ausência de pedido e causa de pedir rejeitada. Prova pericial 
que confirma o risco de dano ao meio ambiente. Sentença confirmada.

Ementa Oficial: 1. O fato de a promoção a ser realizada em área de preserva-
ção permanente ter sido cancelada após a propositura da ação por problemas 
climáticos não acarreta a perda do objeto ou da causa de pedir, mormente 
quando o pleito compreende também a proibição de eventos futuros na área 
protegida.

2. Estando demonstrada por prova pericial o risco de dano ao meio ambiente, 
correta a sentença que proibiu a realização de competições esportivas em área 
reconhecida legalmente como de preservação permanente.).17 (Grifos não 
existem no original)

Tais julgados são capazes de demonstrar um certo paralelo entre o Princípio da 
Prevenção e as conseqüências futuras de um dano ambiental, pois em ambos se está 
falando de um risco concreto, isto é, de um risco passível de determinar a partir do 
presente, seja pelos conhecimentos científicos disponíveis ou pela própria situação 
ambiental concreta (dano atual). Já o dano ambiental futuro “stricto sensu” encon-
tra-se sob a lógica principiológica específica ao Princípio da Precaução, estando 
centrado na avaliação das probabilidades do concretização futura de um dano am-
biental em que as incertezas acerca do próprio risco são maiores (risco abstrato). 

Ao passo que a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14, parágrafo 
primeiro, da Lei n. 6.938/81, estabelece a necessária reparação ou indenização 
nos casos de danos causados ao meio ambiente, o art. 187 do Código Civil e a 
Nova Teoria do Risco (Abstrato) estabelecem que a produção de riscos ambientais 
intoleráveis por determinada atividade enseja a imposição de medidas preventivas 
ao agente que desenvolve a atividade perigosa, sem a necessidade da concretiza-
ção do dano ambiental. A ilicitude do dano ambiental futuro é acompanhada do 
seu respectivo efeito desencadeador da imposição de obrigações civis àqueles que 
desenvolvem atividades que ocasionam riscos ambientais dotados de alta proba-
bilidade de ocorrência e grave ameaça ao meio ambiente. 

16  Apelação Cível n. 1999.001.19840, 18 Câmara Cível, TJRJ, rel. Des. Jorge Luiz Habib, j. 14.03.2000).
17  (ApCiv 1998.008761-9 – 6 Câmara Cível – TJSC – rel. Des. Luiz Cezar Medeiros, j. 01.04.2002). Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 32, ano 8, out.-dez. 2003, p. 333.
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O Tribunal Supremo da Espanha tem, contínua e reiteradamente, adotado 
a imposição de medidas preventivas para evitar danos futuros ao meio ambiente. 
Para tanto, esta corte tem defendido o entendimento de que a responsabilidade por 
danos ambientais deve abranger, necessariamente, a adoção de medidas tendentes 
a evitar a repetição de tais danos no futuro, já que de outro modo não só resultaria 
inútil condenar o sujeito agente a indenizar o dano causado sem impedi-lo de pra-
ticar atos danosos no futuro, como, acima de tudo, seria paradoxal e irrazoável.18 
Em razão de tais medidas, a responsabilidade por danos ambientais deve incluir 
não apenas a reparação “stricto sensu”, mas também a adoção de medidas pre-
ventivas, consistindo em uma boa amostra da especialidade da responsabilidade 
civil por danos causados ao meio ambiente.19

Já no âmbito dos convênios internacionais que dizem respeito à matéria de 
responsabilidade por danos ao meio ambiente, a imposição dos custos com me-
didas preventivas às atividades perigosas ou arriscadas encontra-se contemplada 
na própria definição de dano. Assim prevêem o Convênio sobre o transporte ma-
rítimo de hidrocarbonos modificado pelo Protocolo de 1984, o Convênio sobre 
o transporte de mercadorias perigosas, o Convênio do Conselho da Europa e na 
Proposta de Diretiva sobre responsabilidade civil em matéria de resíduos. Lucía 
Gomis Catalá esclarece o sentido que o termo “medidas preventivas” adquire em 
tais estatutos internacionais, compreendendo “tanto las medidas adoptadas antes 
de la producción del daño cuanto las medidas adoptadas tras el evento dañoso e 
incluso tras su reparación con el fin de prevenir daños futuros mayores.” 20

No direito pátrio, a imposição de medidas preventivas é prevista na Lei da 
Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) que estabelece, no seu art. 3º, que esta espé-
cie de demanda jurisdicional pode ter “por objeto a condenação em dinheiro ou o 
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” Dessa forma, a ação civil públi-
ca, tida como instrumento processual para a imposição da responsabilização civil 
em casos de danos ambientais coletivos21, prevê a possibilidade de imposição de 
obrigações de fazer ou não fazer (medidas preventivas) a um determinado agente, 
mesmo antes da efetivação do dano ambiental desde que existente risco ambiental 
intolerável. Assim, o dano ambiental futuro consiste em todos aqueles riscos am-
bientais que, por sua intolerabilidade, são considerados como ilícito, justificando 
a imposição de medidas preventivas (sanção civil). 

2. ConClusão

A era Industrial é marcada pela proliferação dos riscos decorrentes logica-
mente do surgimento do maquinismo. Tais riscos são demarcados por sua concre-

18  PERALES, Carlos Miguel. La Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente, p. 94.
19  Idem, p. 95.
20  CATALÁ, Lucía Gomis. Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente, p. 80. 
21  Neste sentido faz-se o texto do art. 1 da Lei n. 7.347/85: “Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos 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.”
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tude e previsibilidade causal, acompanhando as descrições existentes nas ciências 
sociais. Com a potencialização do desenvolvimento da ciência e sua utilização 
industrial massificada, surgem novas formas de riscos mais abstratos e cujo poten-
cial ofensivo é ainda maior. A emergência e a proliferação da indústria química, 
da geração atômica de energia e da manipulação genética fornecem inúmeros 
exemplos do potencial destrutivo de riscos marcados pela globalidade e imprevi-
sibilidade de suas conseqüências. 

Enquanto que a era Industrial exige prevenção aos riscos cuja previsibilida-
de é possível a partir do conhecimento científico existente (risco concreto), a era 
do Risco apresenta o surgimento do Princípio da Precaução como instrumento 
para impor a cautela como valor para as tomadas de decisão em face de situações 
em que não haja certeza nem conhecimento científico suficientes para um diag-
nóstico seguro acerca das probabilidades, conseqüências e gravidade dos riscos 
ambientais (risco abstrato). 

A perda das certezas existente na ciência contemporânea desencadeia uma 
transição de uma matriz determinística (funcionalismo científico) para uma 
matriz probabilística (equivalentes funcionais) no que respeita as condições de 
avaliação transdisciplinar dos riscos pelos diferentes sistemas sociais. Assim, os 
contextos de incerteza que engendram os processos de decisão em situações de 
risco permitem, apenas e tão-somente, avaliações acerca de sua probabilidade ou 
improbabilidade.

Diante da existência de diferenças nas características que envolvem os riscos 
peculiares à Sociedade Industrial (clássica) e àqueles inerentes a uma matriz pós-
industrial (ou reflexiva), também se exige a formação de condições estruturais 
diversas para assimilação e juridicização destes. Considerando que o trabalho re-
alizado pela dogmática jurídica moderna no Direito Privado no sentido de formar 
de uma Teoria do Risco (concreto) cuja condição para a imputação objetiva da 
responsabilidade civil é a ocorrência de um dano, observa-se a necessidade de for-
mação de uma Teoria do Risco Abstrato, mais adequada à averiguação, avaliação e 
gestão dos riscos antes de sua concretização em danos. Assim, enquanto a Teoria 
do Risco (Concreto) atua como condição estrutural para a aplicação da imputa-
ção objetiva por dano ambiental, a Teoria do Risco Abstrato atua como condição 
epistemológica para a responsabilização civil por riscos ambientais intoleráveis 
(danos ambientais futuros), a partir da imposição de medidas preventivas.

Enquanto que a responsabilidade civil por dano ambiental exige a ocorrên-
cia do dano para a imputação objetiva, a avaliação jurídica acerca da ocorrência 
ou não de um dano ambiental futuro depende sempre da configuração de ilicitude 
do risco ambiental em questão, o que é possível a partir da avaliação da probabi-
lidade, gravidade e irreversibilidade de um risco ambiental. Somente eventos cuja 
probabilidade de danos futuros seja determinante é que darão margem à interven-
ção e operacionalização do Direito. 

A responsabilidade civil por danos ambientais encontra fundamento norma-
tivo no art. 14, parágrafo primeiro da Lei n. 6.938/81, exigindo como condição 
para sua aplicação a ocorrência de dano, conduta e nexo causal. Porém, a existên-
cia de previsão normativa da tutela das futuras gerações (art. 225, CF), bem como 
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a formação de condições para a caracterização da ilicitude sem a necessidade 
de concretização de dano (art. 187, Lei n. 10.406/2002) atuam como programa-
ções condicionais que autorizam a responsabilização por dano futuro. Da mesma 
forma, a força normativa dos Princípios da Prevenção e Precaução, jurispruden-
cialmente consolidados, demonstram a capacidade do Direito para assimilação 
(investigação, avaliação e gestão) dos riscos ambientais pelo Direito a partir da 
responsabilização civil por danos ambientais futuros. 

A responsabilidade civil por danos ambientais justifica a imposição de re-
cuperação da área degradada ou indenização, quando e na medida em que não foi 
possível a primeira. A configuração da existência de um dano ambiental futuro 
(risco ambiental ilícito) deve desencadear a imposição de medidas preventivas ao 
agente, ou seja, obrigações de fazer ou não fazer (art. 3º, Lei 7.347/85).
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1. Introdução

As Mudanças Climáticas decorrentes do efeito estufa é um fenômeno natural 
de manifestação das “Leis da Natureza” de auto-regulação do clima na superfície 
do Planeta Terra, a demonstrar que o mesmo é um organismo vivo e, que interage 
com todos os seres e elementos físicos e químicos nele existentes, como proposto 
por James Lovelock1 na hipótese Gaia. 

“Hipótese Gaia ... as condições químicas e físicas da superfície da Terra, da 
atmosfera, e dos oceanos tem sido, e continuam a ser, ajustadas (activamen-
te) para criar condições confortáveis para a presença de vida, pelos próprios 
elementos viventes. Isto se coloca em sentido oposto ao saber convencional 
que considera ocorrer o contrário, que a vida se adaptou as condições de vida 
planetárias existentes na Terra e, desde então, ambas evoluíram por caminhos 
diferentes (sem interações). .... O espectro completo de vida na Terra, de baleias 
a vírus e de olmos a algas podem ser vistas como partes constitutivas de uma 
entidade vivente única capaz de manter a composição da atmosfera da Terra 
adequada a suas necessidades gerais e dotada de faculdades e poderes maiores 
que a aquelas das suas partes constitutivas ... [ Gaia pode ser definida como] 
um ente complexo que inclui a  biosfera   terrestre,   atmosfera,   oceanos,   e  
SOLO; e a totalidade estabelecendo um mecanismo auto-regulador de sistemas 
cibernéticos com a finalidade de procurar um ambiente físico e químico ótimo 
para a vida no planeta.” 2

Ninguém duvida que a redução de gases do efeito estufa é hoje imprescindí-
vel para garantir a sobrevivência humana na Terra. O efeito estufa é um fenômeno 
natural que tem como função proteger o planeta do esfriamento demasiado que 
impediria a vida na Terra. 

1  LOVELOCK, JAMES - “Gaia: A New Look at Life on Earth”, 1979, “Gaia: Um novo olhar sobre a vida na Terra”.
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Normalmente, esses gases que compõem a atmosfera, como o dióxido de 
carbono, ajudam a manter a temperatura do planeta, como se fosse um “cobertor” 
formado por gases envolvendo e aquecendo o planeta, protegendo-o do congela-
mento. Porém, a alteração da espessura deste “cobertor”, causada pelas enormes 
emissões adicionais de gases à atmosfera, provocada por alguns tipos de ativi-
dades humanas, como a queima de combustíveis fósseis por veículos, fábricas, 
usinas termoelétricas, e atividades agropastoris, vem causando um aquecimento 
demasiado, ameaçando o equilíbrio climático no planeta. A conscientização desta 
realidade por parte de vários países do mundo e a preocupação com as conseqü-
ências que já começavam a afetar a qualidade do clima da Terra deram origem as 
primeiras iniciativas em torno da problemática ambiental.

2. ProtoColo de KYoto e meCAnIsmos de desenvolvImento lImPo (mdl)

A temática ambiental tem merecido crescente atenção da comunidade glo-
bal, à medida que a degradação do Meio Ambiente vem se acentuando. Para falar 
sobre MDL é necessário falar sobre o documento que o institui, o Protocolo de 
Kyoto. É neste documento que está contida a iniciativa da criação de Mecanismos 
de Desenvolvimento Limpo - MDL ou CDM (Cleaner Development Mechanism) 
como é denominado o termo em inglês.

Pela crescente conscientização e sua importância, e depois de muita pressão 
mundial, em 1997 o tema foi transformado em tratado internacional, conhecido 
como Protocolo de Kyoto. Foram ali consagrados os princípios das “responsabi-
lidades comuns, mas diferenciadas” e do “poluidor pagador”, segundo os quais, 
embora seja global o problema ambiental, caberia aos países tradicionalmente 
industrializados e, pois, historicamente responsáveis pelos danos ambientais, o 
onuspor evitar seu agravamento, para o que contarão com o auxílio dos países em 
desenvolvimento.

Em dezembro de 1997, foi realizada a terceira reunião de cúpula da confe-
rência das partes das Nações Unidas, em Kyoto, um documento que inclui metas 
e prazos relativos à redução ou limitação das emissões de dióxido de carbono e 
outros gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa. O Protocolo de 
Kyoto que está em vigor desde 2005, e válido até 2012, prevê uma redução na 
ordem de 5% nas emissões de gases poluentes por parte dos países industrializa-
dos, para o período de 2008 a 2012. O Protocolo institui – e é importante ressaltar 
que isto foi uma iniciativa proposta pela delegação brasileira que estava presente 
naquela conferência – o chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL 
ou CDM (Cleaner Development Mechanism). A intenção do Art.12 do Protocolo 
de Kyoto, que institui o MDL, é de que aqueles países responsáveis maiores pelas 
emissões de CO

2
 possam, enquanto não conseguem diminuir suas emissões, in-

vestir capitais em países que tenham potencial para isso na produção de sistemas 
agrícolas fixadores de carbono da atmosfera.  Para tanto, as nações que emitem 
CO

2
, até que consigam ter tempo suficiente para reconversão do seu sistema de 

produção para sistemas de menor emissão de gases nocivos, poderão pagar paí-
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ses que tenham potencial para desenvolver sistemas de sumidouros de carbono. 
Os países denominados “em desenvolvimento”, como o Brasil, se comprometem 
com a adoção de medidas para que o crescimento de suas emissões seja contido, 
contado para isso com recursos financeiros dos primeiros. Como se vê, na estrutu-
ra concebida no Protocolo de Kyoto, os agentes econômicos dos países constantes 
de seu Anexo I podem atingir suas metas de preservação do meio ambiente, direta 
ou indiretamente. Diretamente, através da implementação duma atividade de pro-
jeto que atenda aos requisitos do MDL. E, indiretamente, via aquisição de alguma 
das unidades de redução de emissão válidas no âmbito do Protocolo, notadamen-
te as Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) ou Certificados de Emissões 
Reduzidas (CERs), emitidas por um Conselho Executivo, o Executive Board, e 
creditadas aos participantes da correspondente atividade, após a constatação de 
que, efetivamente, absorveu gás carbônico e/ou reduziu o nível de emissão de 
gases de efeito estufa. 

3. etAPAs PArA obtenção de Cers de um ProJeto de mdl

3.1 elaboração do documento de Concepção do Projeto 

A primeira etapa para obtenção de CERs, através de um projeto de MDL, é a 
identificação de atividades que se adequam às regras estabelecidas pelo Protocolo 
de Kyoto e a elaboração do Documento de Concepção do Projeto (DCP). Dentre 
as regras, os projetos de MDL deverão oferecer benefícios a longo prazo, reais e 
mensuráveis para os propósitos de mitigação da mudança do clima e redução do 
efeito estufa; e promover uma redução de emissão que seja adicional no caso da 
inexistência do projeto.

O DCP deve contemplar, além das informações sobre a descrição geral do 
projeto, a metodologia da linha de base, a duração do projeto, o período de cre-
ditação e a metodologia que será utilizada no monitoramento para o cálculo da 
redução de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEEs) e para o cálculo das fugas. 
Deve, ainda, conter um plano de monitoramento com a justificativa para a adi-
cionalidade da atividade de projeto, o relatório de impactos ambientais, alguns 
comentários dos atores envolvidos e informações quanto à utilização de fontes 
adicionais de financiamento. Essa primeira etapa é de responsabilidade dos parti-
cipantes do projeto.

3.2 validação e Aprovação

O processo de validação de um projeto de MDL é realizado por uma ins-
tituição credenciada pela Junta Executiva de MDL, denominada Entidade Ope-
racional Designada (EOD). A EOD irá avaliar e validar a atividade de projeto 
proposta, quanto a capacidade institucional dos empreendedores, as evidências 
que fundamentam os cálculos dos fluxos de carbono e as metodologias de linha 
de base e monitoramento.
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O processo de aprovação é realizado pela Autoridade Nacional Designada 
(AND) das partes envolvidas. A AND das Partes envolvidas deverá confirmar a 
participação voluntária dos participantes e a AND do país hospedeiro do projeto 
deverá atestar que aquela atividade contribui para o desenvolvimento sustentável 
do país. No Brasil, a AND é formada por integrantes da Comissão Interministerial 
de Mudança Global do Clima.

Após a validação da atividade de projeto pela EOD e a aprovação pela AND 
dos países envolvidos, a EOD deverá solicitar o registro do projeto ao Conselho 
Executivo (Executive Board), mediante a entrega do relatório de validação e da 
documentação do projeto.

3.3 registro

O registro é a aceitação formal, pelo Conselho Executivo, de um projeto 
validado como atividade de projeto de MDL, baseado no relatório de validação da 
EOD. A etapa de registro é pré-requisito para as etapas de monitoramento, verifi-
cação/certificação e emissão dos CERs.

3.4 monitoramento

Após entrarem na fase de implementação, os projetos de MDL devem manter 
sistemas de monitoramento, de forma a demonstrar que estão gerando as reduções 
de emissão especificadas no DCP. A implementação do plano de monitoramento 
registrado é uma condição para que ocorra a verificação/certificação e a emissão 
dos CERs. Portanto, os participantes do projeto devem encaminhar à EOD um 
relatório de acordo com o plano de monitoramento registrado. A EOD irá verificar 
se a metodologia e o plano de monitoramento foram implantados corretamente.

3.5 verificação e Certificação

Durante a implementação de um projeto de MDL, uma EOD deverá verificar 
e certificar a efetiva redução das emissões de GEEs do projeto. Com base no re-
latório de verificação, a EOD deverá certificar por escrito, que foram constatadas 
as reduções de GEEs durante o período de tempo especificado. Após completar o 
processo de certificação a EOD deverá comunicar por escrito aos participantes do 
projeto e ao Conselho Executivo, sua decisão de certificar o projeto, e disponibi-
lizar publicamente o relatório de certificação. Este relatório constitui a solicitação 
para que o Conselho Executivo emita os CERs equivalentes às reduções obtidas 
no projeto.

3.6 emissão de Certificados de emissões reduzidas

Os CERs serão emitidos pelo Conselho Executivo e creditados aos partici-
pantes do projeto após a disponibilização do relatório de certificação pela EOD. 
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A emissão final dos CERs deverá ocorrer quinze dias após a solicitação, a menos 
que uma das partes envolvidas no projeto ou no mínimo um quarto dos membros 
do Conselho Executivo requisite uma revisão.

4. soCIedAdes humAnAs e A Produção de AlImentos

Sabe-se que a busca de alimentos pelo homem, desde os primórdios, não 
foi uma jornada fácil. Os primeiros hominídeos, que surgiram na Terra há cerca 
de 3,5 a 4 milhões de anos, eram meramente coletores de plantas. Assim foi até 
cerca de 2 milhões de anos, quando a carne começou a fazer parte do cardápio de 
nossos antepassados. E foi a espécie Homo sapiens, há cerca de 10.000 anos, que 
deu início a uma das maiores aventuras da raça humana: a agricultura – a arte de 
cultivar alimentos.

Até a década de 60, acreditava-se que a agricultura havia nascido como um 
avanço tecnológico e que espelhava a evolução natural do homem. Contempora-
neamente, acredita-se que foi muito mais que uma necessidade, ainda difícil de 
explicar, existindo, para tanto, várias hipóteses não mutuamente excludentes:

• Aquecimento global devido ao fim da era do gelo, incentivando a agricul-
tura;

• Escassez de água, aumento da população e concentração ao redor da 
água;

• Extinção dos grandes animais mamíferos.
A verdade é que em várias regiões do mundo, e quase ao mesmo tempo, 

teve início a domesticação de várias plantas, e o início do que hoje se define como 
agricultura.

Com o advento e evolução da agricultura, houve a possibilidade de se ali-
mentar um número maior de pessoas, uma vez que em um campo agrícola a oferta 
de calorias por unidade de área é maior do que na natureza, pois se concentram 
várias plantas de uma única espécie em uma área menor. Começaram a surgir, 
assim, os primeiros aglomerados urbanos permanentes.

Com o aumento da oferta de alimentos, e conseqüentemente das populações, 
surgiram as condições nas sociedades primitivas para que houvesse o início da 
especialização do trabalho. Ou seja, nem todos precisavam se dedicar à produ-
ção de alimentos. Alguns se dedicavam a produzir utensílios agrícolas, outros ao 
transporte desses produtos, e assim por diante. Surgiram, assim, classes sociais, 
ainda que incipientes, levando a uma progressiva hierarquização das sociedades, 
culminando com a formação de grandes civilizações e impérios. Por exemplo, os 
romanos obtinham a maior parte de suas calorias diárias de uma única espécie 
vegetal – o trigo. Assim, lentamente, mas de forma inexorável, civilizações, im-
périos e, posteriormente, países passaram a depender de suas áreas agrícolas e, 
principalmente, de sua produtividade, a qual se encontra diretamente relacionada 
à oferta de Nitrogênio (N). 

A grande virada na moderna história da agricultura, que por sua vez marca 
um momento decisivo na industrialização dos nossos alimentos, pode ser locali-
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zada com precisão logo após a 2ª Grande Guerra Mundial, quando as fábricas de 
munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes químicos. Depois 
da guerra, os governos haviam deparado com um enorme excedente de nitrato 
de amônio, o principal ingrediente para a fabricação de explosivos. O nitrato de 
amônio por acaso também é uma excelente fonte de nitrogênio para plantas. A 
indústria de fertilizantes químicos (juntamente com a de pesticidas, derivados de 
gases venenosos desenvolvidos para guerra) é o produto do esforço dos governos 
para adaptarem sua máquina de guerra a propósitos pacíficos. Como costumava 
dizer em seus discursos Vandana Shiva (agricultora e ativista indiana), “ainda es-
tamos comendo as sobras da Segunda Guerra”.2  

Houve uma grande mudança de paradigma com a descoberta do nitrogênio 
sintético, não apenas para o sistema de produção de alimentos, mas também para 
a maneira como a vida se desenvolve na Terra. Toda vida depende de nitrogênio; é 
ele o elemento essencial a partir do qual a natureza monta aminoácidos, proteínas 
e ácido nucléico; a informação genética que organiza e perpetua a vida está ins-
crita no nitrogênio. (É por essa razão que os cientistas dizem que o nitrogênio pro-
porciona qualidade de vida, enquanto os carbonos são responsáveis pela quantida-
de.) Mas o estoque de nitrogênio da Terra em condições de ser usado é limitado. 
Apesar de a atmosfera da Terra ser composta de nitrogênio em quase 80%, todos 
esses átomos são estreitamente emparelhados, não-reativos e, portanto, não estão 
disponíveis.  O químico do século XIX Justus von Liebig falava da “indiferen-
ça em relação a todas as substâncias” demonstradas pelo nitrogênio atmosférico. 
Para ser de alguma utilidade para plantas e animais, esses átomos de nitrogênio 
voltados para si mesmos precisam ser cindidos e em seguida unidos a átomos de 
hidrogênio. Os cientistas chamam esse processo de tomar átomos da atmosfera e 
combiná-los em moléculas úteis para os seres vivos de “consertar” esse elemento. 
Até que um químico alemão chamado Fritz Haber descobrisse como realizar esse 
truque em 1909, todo o nitrogênio utilizável na Terra tinha sido em algum mo-
mento fixado por bactérias existentes no solo nas raízes das plantas leguminosas 
ou, mais raramente, pelo choque elétrico de um relâmpago, que pode quebrar os 
laços do nitrogênio no ar, liberando uma leve chuva de fertilidade. Esse processo, 
de maneira geral, equivale à transformação realizada pelas bactérias fixadoras de 
N, ou seja, a síntese de amônia a partir do N

2
, só que sob pressão e temperatura 

elevadas.  O alemão Fritz Haber criou esse processo, e em 1930 seu conterrâneo, 
Carl Bosch, tornou-o mais seguro, permitindo sua utilização em escala industrial. 
A principal alteração no ciclo do N pelo homem teve realmente início com a pro-
dução de fertilizantes pelo processo Haber-Bosch.   

Quando a humanidade adquiriu o poder de fixar nitrogênio, a base da ferti-
lidade do solo deslocou-se de uma total dependência em relação à energia do Sol 
para uma nova dependência em relação ao combustível fóssil. Pois o processo 
Haber-Bosch funciona por meio da combinação de gases de nitrogênio e hidrogê-
nio sob enormes calor e pressão na presença de um agente catalisador. O calor e a 

2  POLLAN MICHAEL, O Dilema do Onívoro,  Editora Intrínseca, 2007, 480p.
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pressão são proporcionados por quantidades prodigiosas de eletricidade e o hidro-
gênio é suprido pelo petróleo, carvão ou, mais freqüentemente nos dias de hoje, 
por gás natural – combustíveis fósseis. É verdade que esses combustíveis fósseis 
também foram, há bilhões de anos, criados pelo Sol, mas eles não são renováveis 
do mesmo modo que a fertilidade criada por uma leguminosa alimentada pela luz 
do Sol é renovável. (Este nitrogênio na realidade é fixado por uma bactéria que 
vive nas raízes da leguminosa, que troca uma pequena gota de açúcar pelo nitro-
gênio que a planta precisa). 

É interessante notar que desde os primórdios da humanidade até aproxima-
damente a metade do século XX, quando fertilizantes nitrogenados começaram 
a serem utilizados, o N somente era colocado à disposição da humanidade via 
fixação biológica. Portanto, esse processo e a ciclagem interna de N, através dos 
processos de mineralização e nitrificação, foram capazes de sustentar cerca de 2 
bilhões de pessoas, que era a população mundial nessa época.  

Para se compreender melhor a dependência criada em relação ao N, torna-se 
importante conhecer alguns detalhes do ciclo do nutriente. Como a humanidade e 
seu desenvolvimento se tornaram tão dependentes do N ao longo da História?  

5. o CIClo do nItroGÊnIo

O ciclo do nitrogênio, assim como o do carbono, é um ciclo gasoso. Apesar 
dessa similaridade, existem algumas diferenças notáveis entre os dois ciclos:

a atmosfera é rica em nitrogênio (78%) e pobre em carbono (0,032%);••
apesar da abundância de nitrogênio na atmosfera, somente um grupo sele-••

to de organismos consegue utilizar o nitrogênio gasoso;
o envolvimento biológico no ciclo do nitrogênio é muito mais extenso do ••

que no ciclo do carbono.

Grande parte do nitrogênio existente nos organismos vivos não é obtida di-
retamente da atmosfera, uma vez que a principal forma de nutriente para os pro-
dutores são os nitratos (NO3-).

No ciclo do nitrogênio existem quatro mecanismos diferentes e importantes:
fixação do N atmosférico em nitratos;1. 
amonificação;2. 
nitrificação;3. 
desnitrificação.4. 

A fixação do nitrogênio ocorre por meio dos organismos simbióticos fixado-
res de nitrogênio, dentre os quais se destaca o Rhizobium, que vive em associação 
simbiótica (mutualismo) com raízes vegetais leguminosas (ervilha, soja, feijão, 
etc.). A fixação do nitrato por via biológica é a mais importante. O nitrogênio 
fixado é rapidamente dissolvido na água do solo e fica disponível para as plantas 
na forma de nitrato. Essas plantas transformam os nitratos em grandes moléculas 
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que contêm nitrogênio e outras moléculas orgânicas nitrogenadas, necessárias à 
vida. Inicia-se, assim, o processo de amonificação.

Quando o nitrogênio orgânico entra na cadeia alimentar, passa a constituir 
moléculas orgânicas dos consumidores primários, secundários, etc ... Atuando 
sobre os produtos de eliminação desses consumidores e do protoplasma de or-
ganismos mortos, as bactérias mineralizam o nitrogênio produzindo gás amônia 
(NH3) e sais de amônio (NH4+), completando a fase de amonificação do ciclo.  
NH4+ e NH3 são convertidos em nitritos (NO2-) e, posteriormente, no processo 
de nitrificação, de nitritos em nitratos (NO3-) por um grupo de bactérias quimios-
sintetizantes. 

A síntese industrial da amônia (NH3) a partir do nitrogênio atmosférico 
(N2), desenvolvida durante a Primeira Guerra Mundial, possibilitou o apareci-
mento dos fertilizantes sintéticos, com um conseqüente aumento da eficiência da 
agricultura. Entretanto, o ciclo equilibrado do nitrogênio depende de um conjunto 
de fatores bióticos e abióticos determinados e, portanto, nem sempre está apto a 
assimilar o excesso sintetizado artificialmente. Esse excesso, carregado para os 
rios, lagos e lençóis de água subterrâneos tem provocado o fenômeno da eutrofi-
zação, comprometendo a qualidade das águas.

O Nitrogênio (N2) é um elemento químico que participa da constituição de 
ácidos nucléicos, proteínas e clorofilas. Compreende-se, portanto, a importância 
do estudo do ciclo desse elemento na natureza, cujo reservatório natural é a at-
mosfera, onde perfaz cerca de 78% do ar. Entretanto, o N2 é uma molécula que 
não constitui fonte adequada do elemento para a grande maioria dos seres vivos. 
De fato, com raras exceções, os seres vivos não conseguem fixar e, portanto, in-
corporar à matéria viva o N2 atmosférico. 

6. A FIxAção bIolÓGICA do nItroGÊnIo

Na natureza, são poucas as formas vivas capazes de promover a fixação 
biológica do N2. Alguns desses organismos têm vida livre, e entre eles podem-
se citar certas algas azuis, como a Nostoc, e bactérias do gênero Azotobacter e 
Clostridium. Outros, considerados os mais importantes fixadores de N2, vivem 
associados às raízes de leguminosas (feijão, soja, ervilha, alfafa, etc.). Nesse caso 
estão as bactérias Rhizobium, que vivem normalmente no solo, de onde alcançam 
o sistema radicular das leguminosas jovens e penetram através dos pêlos absor-
ventes, instalando-se finalmente nos tecidos corticais das raízes; ali se desenvol-
vem, fixando o N2 atmosférico e transformando-o em sais nitrogenados, que são 
utilizados pelas plantas. 

O Rhizobium, então, funciona como um verdadeiro adubo vivo, fornecendo 
à planta os sais de nitrogênio necessários a seu desenvolvimento. Em contraparti-
da, a planta fornece matéria orgânica para as bactérias, definindo uma relação de 
benefícios mútuos, denominada mutualismo.  Quando os decompositores atuam 
sobre a matéria orgânica nitrogenada (proteína do húmus, por exemplo) liberam 
diversos resíduos para o meio ambiente, entre eles a amônia (NH3). Combinando-
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se com a água do solo, a amônia forma hidróxido de amônio que se ionizando, 
produz NH4+ (íon amônio) e OH- (hidroxila).

 Ao processo de decomposição, em que compostos orgânicos nitrogenados 
se transformam em amônia ou íon amônio, dá-se o nome de amonização. Os íons 
amônio presentes no solo seguem então duas vias: ou são absorvidos pelas plan-
tas ou aproveitados por bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrosococcus. Essas 
bactérias quimiossintetizantes oxidam os íons e, com a energia liberada, fabri-
cam compostos orgânicos a partir do CO

2
 e água, definindo a quimiossíntese. A 

oxidação dos íons amônio produz nitritos como resíduos nitrogenados, que são 
liberados para o meio ambiente. À conversão dos íons amônio em nitritos dá-se o 
nome de nitrosação.  

Os nitritos liberados pelas bactérias nitrosas (Nitrosomonas e Nitrosococ-
cus) são absorvidos e utilizados como fonte de energia por bactérias quimiossin-
tetizantes do gênero Nitrobacter. Da oxidação dos nitritos formam-se os nitratos 
que, liberados para o solo, podem ser absorvidos e metabolizados pelas plantas. À 
conversão do nitrito (ou ácido nitroso) em nitrato (ou ácido nítrico) dá-se o nome 
de nitratação. A ação conjunta das bactérias nitrosas (Nitrosomonas e Nitroso-
coccus) e nítricas (Nitrobacter) permite a transformação da amônia em nitratos. 
A esse processo denomina-se nitrificação e às bactérias envolvidas dá-se o nome 
de nitrificantes.

Bactérias nitrificantes: compreendem as bactérias nitrosas (Nitrosomonas e 
Nitrosococcus) e nítricas (Nitrobacter). No solo existem muitas bactérias (Pseu-
domonas, por exemplo) que, em condições anaeróbicas, utilizam nitratos em vez 
de oxigênio no processo respiratório. Ocorre, então, a conversão de nitrato em N2, 
que retorna à atmosfera, fechando o ciclo. À transformação dos nitratos em N2 
dá-se o nome de desnitrificação, e as bactérias que realizam essa transformação 
são chamadas de desnitrificantes.  

Tabela 1. Resumo nos processos no ciclo de nitrogênio:

Nome do processo Agente Equação

Fixação
Bactéria Rhizobium e Nostoc 
(alga cianofícea)

N
2
  =>  sais nitrogenados

Amonização Bactérias decompositoras N 
orgânico

 => NH
4

Nitrosação
Bactérias Nitrosomonas e
Nitrosococcus

NH
4
 => NO

2

Nitratação Bactéria Nitrobacter NO
2 
 =>  NO

3

Desnitrificação
Bactérias Desnitrificantes
(Pseudomonas)

NO
3 
  =>  N

2
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7. bAlAnço do nItroGÊnIo dIsPonIbIlIzAdo Ao PlAnetA PelA Ação do homem

Um dos nutrientes mais limitantes à produção das culturas é o nitrogênio 
(N). Algumas populações carentes no mundo simplesmente passam fome por não 
haver uma quantidade de N suficiente para nutrir adequadamente suas lavouras, 
mesmo sendo toda atmosfera composta de quase 80% de nitrogênio (N). Por outro 
lado, em certas regiões do nosso planeta, há um excesso de nitrogênio sintético. 
Ou seja, esse nutriente é suprido às culturas agrícolas em uma quantidade muito 
maior do que a necessária. Nessas situações, o N passa a ser um poluente, pois sua 
presença em excesso desencadeia uma série de reações e processos extremamente 
prejudiciais ao ambiente e, conseqüentemente, à saúde das populações. Toda a 
quantidade de N que o homem adiciona ao planeta através da produção de fertili-
zantes, cultivo de plantas fixadoras de N e queima de combustíveis fósseis não se 
encontra distribuída uniformemente pelos continentes, porque cada continente ou 
área geográfica tem suas particularidades que são ditadas pelos biomas presentes 
e, mais recentemente, por razões econômicas e sociais. Não é preciso ser um exí-
mio matemático para observarmos que, quando somamos o gás natural contido 
no fertilizante aos combustíveis fósseis necessários para produzir pesticidas, para 
pôr o trator em movimento, providenciar a colheita, armazenagem e transporte, 
descobrimos que a fixação biológica é muitas vezes mais econômica. 

Dito de outro modo, é necessário mais de uma caloria de combustível fóssil 
para produzir uma caloria de comida. Antes da introdução do fertilizante químico, 
as fazendas produziam mais de duas calorias de energia em alimentos para cada 
caloria de energia investida. A chamada “Revolução Verde” nada mais é do que, 
partindo-se de um ponto de vista da fixação biológico de nitrogênio (N) para 
transformá-lo em alimento, na conexão da agricultura dita “moderna” a uma nova 
fonte de energia, combustíveis fósseis, com o objetivo de produzir comida. 

 Esses exemplos resumem quão dinâmico e dependente de processos so-
ciais e econômicos se torna o ciclo do nitrogênio (N) quando o elemento químico 
em si assume um valor de mercado.

7.1 Qual o destino do n que está sendo Adicionado ao Planeta?

O maior problema atual, relacionado ao N, é a grande ineficiência no seu 
uso. Decorrente disso, ocorrem vários “vazamentos” ao longo dos sistemas de 
produção, tanto agrícola como pecuário, e seu destino é o meio ambiente. 

Como raramente todas as partes da planta são consumidas, ocorre uma perda 
de 16 unidades de N advinda da transformação da cultura em produto agrícola. 
Na transformação do produto em alimento há uma pequena perda adicional, e do 
alimento ao consumo há outra importante perda devido ao armazenamento, trans-
porte e manipulação do alimento. Assim, de 100 unidades produzidas, somente 
14 unidades são consumidas. Portanto, cerca de 76 unidades são perdidas para o 
meio ambiente (Figura 1).
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Figura 1. Perdas de nitrogênio ao longo de uma cadeia destinada à produção 
vegetal.3

Numa cadeia mais complexa, como a produção de proteína animal a partir 
de grãos, não de pastagens, as perdas aumentam, pois a cultura é transformada 
primeira em ração, que por sua vez, é estocada no animal, o qual é transformado 
em alimento e, finalmente, consumido. Nesse caso mais complexo, das 100 uni-
dades de fertilizantes produzidas, somente 4 unidades são consumidas. Portanto, 
ocorre uma perda de 96 unidades.

E quanto mais complexo o sistema de produção, maior é o vazamento. Por 
exemplo, de 100 unidades de fertilizante produzidas, 6 unidades são perdidas no 
transporte e na aplicação. Portanto, somente 94 unidades serão utilizadas. Dessas 
unidades aplicadas no campo a cultura utiliza, no máximo, a metade, sendo a 
maior parte perdida para o meio através dos processos de denitrificação, volatiza-
ção e lixiviação.

Figura 2. Perdas de nitrogênio ao longo da cadeia agropecuária.4

3  MARTINELLI, L. A. ― Os Caminhos do Nitrogênio ― Do Fertilizante ao Poluente. In:Informações Agronômicas, nº 118, junho/2007, p. 6-10, 

IPNI, Piracicaba, SP, 2007.
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7.2 efeitos danosos do excesso de nitrogênio sintético no Ambiente

As reações que regulam o funcionamento dos ecossistemas são tão ou mais 
complexas que aquelas que regulam o funcionamento do corpo humano. Por exem-
plo, valores elevados de pressão sangüínea podem, a longo prazo, causar proble-
mas em várias partes do corpo humano, principalmente no cérebro, no coração e 
nos rins. Por sua vez, um mau funcionamento dos rins pode elevar a concentração 
de certas substâncias indesejáveis pela perda de sua capacidade filtrante. Essas 
substâncias vão afetar outros órgãos, desencadeando uma progressiva deteriora-
ção no funcionamento do corpo humano, num verdadeiro efeito multiplicador ou 
cascata. Sistemas econômicos também se ressentem desse tipo de efeito. Quando 
os juros encontram-se elevados, as pessoas preferem investir seu dinheiro em apli-
cações financeiras a uma atividade produtiva. Assim, menos empregos são cria-
dos, diminuindo o poder de compra da população e colocando em risco negócios 
que dependem diretamente do poder aquisitivo das pessoas. 

Com o N não é diferente. Excesso de N causa uma série de efeitos no meio 
ambiente, levando a uma deterioração no funcionamento dos ecossistemas, culmi-
nando em sua total desintegração.  Ao ser adicionado fertilizante nitrogenado em 
um campo agrícola, parte do N é absorvida pela cultura e eventualmente chega às 
nossas mesas na forma de alimento. 

Como, infelizmente, as culturas não são capazes de absorver todo o N que 
é aplicado ao solo, parte desse N vai se perder para a atmosfera ou para o lençol 
freático. O “vazamento” para a atmosfera ocorre pelo processo de volatilização 
da amônia (NH

3
), que é um gás produzido a partir do amônio (NH

4
), o qual se 

encontra armazenado nas folhas das plantas e no solo. Concentrações elevadas de 
NH

3
 na atmosfera acarretam uma série de efeitos negativos sobre a composição 

da mesma. Outro tipo de perda de N ocorre através da lixiviação de nitrato para 
rios e riachos, ou mesmo para reservatórios de água subterrânea. Nas águas su-
perficiais, o excesso de N causa o fenômeno da eutrofização, que é um aumento 
vigoroso na produção primária, levando a uma produção elevada de algas. Ao 
cessar essa produção massiva, as algas morrem e inicia-se o processo de decom-
posição. Organismos decompositores utilizam O

2
 dissolvido na água para obter a 

energia requerida pelo processo de decomposição. A decorrente falta de oxigênio 
dissolvido causa uma série de alterações químicas e biológicas. Talvez, a mais 
conhecida delas seja a mortandade de peixes que regularmente ocorre nos rios, 
baías e estuários de nosso País.  

O dilúvio de nitrogênio sintético fertilizou não apenas os campos de cul-
tivo, mas também as florestas e os oceanos, beneficiando algumas espécies, as 
algas estão entre os maiores beneficiários, em detrimento de várias outras. O 
último estágio dos nitratos adicionados às culturas é fluir pelos rios até desaguar 
nos oceanos, onde sua fertilidade fatal envenena o ecossistema marinho. A maré 
de nitrogênio estimula o crescimento desenfreado das algas e as algas asfixiam 
os peixes, criando uma zona “hipóxica”, que continua a crescer. Ao fertilizar o 
mundo, alteramos a composição das espécies do planeta e fazemos encolher sua 
biodiversidade. 
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Vários outros exemplos podem ser mencionados. Todos levam à conclusão 
que reações e processos que regulam a distribuição de N no ambiente são comple-
xos e intimamente interligados. Como no funcionamento do nosso corpo, em que 
as alterações em um determinado órgão ou sistema levam a uma série de outras 
alterações, às vezes imprevisíveis.   As conseqüências podem ser mais difíceis de 
prever do que os efeitos do aquecimento global provocado pela nossa interferên-
cia no ciclo do carbono, mas podem ser não menos graves. 

8. AGrICulturA nAturAl/orGânICA um modelo sustentável de mdl

Dos 6 bilhões de habitantes do nosso planeta, cerca de 15% ou 852 milhões 
de pessoas passam fome. Somente no Brasil são cerca de 15,6 milhões de habitan-
tes, ou cerca de 9% da população. Parte do problema advém do fato que popula-
ções extremamente carentes não conseguem uma quantidade mínima de alimento 
devido à falta de nutrientes para suas culturas. Com um suprimento adequado 
de nutrientes, a produtividade das lavouras aumentaria, incrementando, assim, a 
oferta de alimentos.

Um dos nutrientes mais limitantes à produção das culturas, como vimos, 
é o nitrogênio (N). Algumas populações carentes no mundo simplesmente pas-
sam fome por não haver uma quantidade de N suficiente para nutrir adequada-
mente suas lavouras. Por outro lado, em certas regiões do nosso planeta, há um 
excesso de N. Ou seja, esse nutriente é suprido às culturas agrícolas em uma 
quantidade muito maior do que a necessária. Nessas situações, o N passa a ser 
um poluente, pois sua presença em excesso desencadeia uma série de reações e 
processos extremamente prejudiciais ao ambiente e, conseqüentemente, à saúde 
das populações. Portanto, a falta de N é um dos motivos pelos quais um número 
perturbador de pessoas passa fome. Paradoxalmente, quando utilizado em ex-
cesso, se torna um importante poluente. Essa dualidade – extrema necessidade 
versus efeito poluente – é um dos maiores desafios que a humanidade terá que 
enfrentar nas próximas décadas. Especialmente se for considerado que, como 
limitante na agricultura, e baseando-se na lei da oferta e da procura, o N assume 
um valor econômico, tornando-se uma mercadoria. Ou seja, assume um valor 
de mercado.

Assim, como fornecer N às regiões carentes do mundo sem causar proble-
mas ambientais tão evidentes, como os que ocorrem nas regiões do globo que 
sofrem com seu excesso? Como mitigar esses problemas nessas regiões?  Estas 
perguntas deverão ser cada vez mais prontamente abordadas. A agricultura está 
em uma encruzilhada. O salto de quase 170% na produção global de alimentos 
em quatro décadas só foi possível com enorme impacto ambiental, incluindo a 
acentuada deterioração de muitas áreas agrícolas e a ampla degradação da pai-
sagem como um todo. Não haveria como encontrar equilíbrio entre produção e 
poluição?

“O desafio dos próximos anos é produzir alimento suficiente para mais de 
6 bilhões de pessoas e, ao mesmo tempo, preservar e melhorar a base de recur-
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sos naturais...” (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO)).4

Parte-se do pressuposto que o meio rural não deve ser entendido somente 
como um simples gerador de desenvolvimento econômico, onde a atividade agrá-
ria exerce um papel fundamental. Mas, sim em sentido amplo, abrangendo outros 
aspectos, sobretudo relacionados à necessidade de que o desenvolvimento seja um 
processo controlado atento ao equilíbrio social e biológico. Portanto acreditamos 
que respostas para as questões acima esteja na Agricultura Natural. Ao analisar o 
método agrícola convencional, o filósofo Mokiti Okada (Japão, 1882-1955) mani-
festou uma profunda preocupação com o emprego excessivo de agroquímicos no 
solo, alertou para a necessidade de uma avaliação cuidadosa sobre os “bons resul-
tados” obtidos pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, que têm caráter passageiro 
e acarretam graves conseqüências ao meio ambiente, para tanto, já na década de 
1930 pesquisou e idealizou o método da Agricultura Natural, como alternativa 
para os problemas decorrentes da prática da agricultura convencional. O método 
precipuamente consiste em resgatar a pureza do solo e dos alimentos, preservar a 
diversidade e o equilíbrio biológico e contribuir para a elevação da qualidade da 
vida humana.5

Qualquer novo modelo para o desenvolvimento rural deve ser capaz de ame-
nizar os conflitos entre economia e ambiente, entre ambiente e desenvolvimento 
e encontrar uma simetria internacional, alterações benéficas tanto para o homem 
como para o ambiente, os quais passarão a interagir de forma harmoniosa. A apli-
cação de agroquímicos no solo altera seu ciclo natural e causa desequilíbrio bio-
lógico em função da eliminação de microrganismos fundamentais ao desenvolvi-
mento das plantas que, com suas características modificadas pela hibridação das 
sementes, tornam-se dependentes dos produtos químicos. 

Com certeza, a proteção ambiental representa um dos marcos da globaliza-
ção em matéria agrícola.Tecnicamente a Agricultura Natural é definida como um 
sistema de exploração agrícola que se baseia no emprego de tecnologias alterna-
tivas, as quais buscam tirar o máximo proveito da natureza, das ações do solo, 
dos seres vivos, da energia solar, de recursos hídricos. As técnicas da Agricultura 
Natural fundamentam-se no método natural de formação do solo, com interferên-
cia humana em concordância às leis da natureza. Na Agricultura Natural, com a 
força da natureza e todos os conhecimentos técnicos e científicos disponíveis ao 
longo da evolução humana, o homem interfere diretamente no processo, restabe-
lecendo rapidamente o solo produtivo, ainda mesmo durante a fase de exploração 
agrícola. Isso evita que o trabalho de conversão seja antieconômico. Na Agricul-
tura Natural são feitas recomendações como o uso de composto, cobertura morta, 
adubação verde, e outros recursos naturais, microorganismos do solo, controle 
biológico de pragas, controle biomecânico de plantas daninhas. A Agricultura 
Natural, preconizada por Mokiti Okada, é pesquisada no Brasil pelo Centro de 

4  FAO, 1999. Organic Agriculture. 15th Session of the Committee on Agriculture, Rome 25-29 January 1999.

5  OKADA M, A força do solo. In: Alicerce do Paraíso, v,5. São Paulo, Fundação Mokiti Okada-MOA, 2002. p,11-40.
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Pesquisa Mokiti Okada – CPMO, da Fundação Mokiti Okada-MOA, que recorre 
aos conhecimentos mais avançados da ciência, em todas as áreas, selecionan-
do habilmente os conhecimentos científicos de acordo com a filosofia deixada 
por seu patrono. Na prática, recorremos ao princípio da reciclagem de recursos 
naturais e enriquecimento da matéria orgânica e microorganismos do solo para 
tornar a exploração agrícola duradoura e racional. É, portanto, um modelo de 
desenvolvimento rural que procura integrar os povos através de uma agricultura 
sustentável e competitiva. 

A Food Agriculture Organization (FAO) conceitua agricultura sustentável 
como “o manejo e a conservação dos recursos naturais e a orientação de mu-
danças tecnológicas e institucionais de tal maneia a assegurar a satisfação de 
necessidades humanas de forma continuada para as gerações presentes e futuras.  
Tal desenvolvimento sustentável conserva o solo, a água e recursos genéticos 
animais e vegetais, não degrada o meio ambiente, é tecnicamente apropriado, 
economicamente viável e socialmente aceitável.” 5

A implantação do conceito de multifuncionalidade é o reconhecimento ex-
plícito que a agricultura não é somente responsável pela produção de alimentos, 
mas também pela conservação dos valores culturais, históricos, ambientais e pai-
sagísticos próprios do mundo rural.

No Brasil, o modelo de desenvolvimento da agricultura moderna tem se 
baseado em altas taxas de produtividade proporcionadas pela introdução de ma-
quinário agrícola, fertilizantes químicos, venenos químicos e mais recentemente 
pela biotecnologia. Nos últimos anos vem se reconhecendo o impacto ambiental 
decorrente desse tipo de prática, que redunda na destruição dos solos e florestas e 
contaminação do ar e de rios.

Para a implementação de uma agricultura sustentável, devem-se estabele-
cer políticas, programas e procedimentos para conduzir as atividades de modo 
ambientalmente seguro o que necessitará de mudanças profundas nas estruturas 
políticas, econômicas e sociais.  Esse processo de transição significa a conversão 
de uma agricultura desequilibrada e tradicional para uma agricultura ecológica e 
socialmente justa. 

Diferentemente dos métodos convencional, o método da Agricultura Natural 
não emprega produtos químicos ou esterco animal, e sim faz uso de sobras de 
vegetais, que conservam a pureza do solo e permitem a reciclagem dos nutrientes 
para o desenvolvimento das plantas.  Além dos aspectos que envolvem saúde e 
ecologia, o método de cultivo natural tem claras implicações econômicas e so-
ciais. A crise provocada pelo método convencional de produção - intensificada 
após o surgimento de efeitos como a doença da “Vaca Louca” e das “Superbac-
térias” - tem impulsionado o crescimento da demanda por produtos orgânicos 
mais confiáveis. Especialmente na Europa e nos Estados Unidos, que sofreram 
diretamente esses efeitos, a agricultura orgânica vem apresentando um cresci-
mento expressivo. Isso exige uma maior oferta destes produtos, o que representa 
uma excelente oportunidade de crescimento para o setor no Brasil, país rico em 
recursos e condições de produção. A Agricultura Natural de Mokiti Okada é certa-
mente uma ferramenta com capacidade de contribuir de forma eficaz para conter 
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o avanço dos sérios problemas causados pelas grandes mudanças climáticas em 
todo o mundo. Seus fundamentos estão direcionados para a saúde e recuperação 
da parte física, biológica e química do solo, ao contrário da agricultura convencio-
nal que somente observa a planta. Este é um grande diferencial para os próximos 
anos com a elevação da temperatura do nosso planeta. 

Este trabalho propõe elaborar uma estratégia global de desenvolvimento 
sustentável mediante a inserção da Agricultura Natural nos projetos de MDL, 
posto que o referido método pode ser aplicado nos setores florestais, bem como 
no agrícola para produção de alimentos, diminuindo a dependência dos combus-
tíveis fósseis, apresentando-se  como estratégia possível para redução dos Gases 
do Efeito Estufa (GEEs). 

9. ConClusões ArtICulAdAs

9.1 Qualquer novo modelo para o desenvolvimento agrícola, visando a produção 
de alimentos, deve ser capaz de amenizar os conflitos entre economia e ambiente, 
entre ambiente e desenvolvimento e encontrar uma simetria internacional, altera-
ções benéficas, tanto para o homem como para o ambiente, os quais passarão a 
interagir de forma harmoniosa.

9.2 Que a partir do século XX a base da fertilidade do solo deslocou-se de uma 
total dependência de microorganismos fixadores de Nitrogênio, para uma nova 
dependência em relação ao combustível fóssil. Pois o processo Haber-Bosch de 
produção de Nitrogênio sintético funciona por meio da combinação de gases de 
nitrogênio e hidrogênio sob enormes calor e pressão na presença de um agente 
catalisador. O calor e a pressão são proporcionados por quantidades prodigiosas 
de eletricidade e o hidrogênio é suprido pelo petróleo, carvão ou, mais freqüente-
mente nos dias de hoje, por gás natural – combustíveis fósseis.

9.3 O nitrogênio assim como o fósforo são fatores limitantes do crescimento dos 
vegetais e tornaram-se, por isso, alguns dos principais fertilizantes utilizados hoje 
na agricultura. O nitrogênio desempenha um importante papel na constituição 
das moléculas de proteínas, ácidos nucléicos, vitaminas, enzimas e hormônios, 
elementos vitais aos seres vivos.

9.4 O ciclo equilibrado do nitrogênio depende de um conjunto de fatores bióticos 
e abióticos determinados e, portanto, nem sempre está apto a assimilar o excesso 
sintetizado artificialmente. Esse excesso, carregado para os rios, lagos e lençóis 
de água subterrâneos tem provocado o fenômeno da eutrofização, comprometen-
do a qualidade das águas.

9.5 Verificou-se que as ações produtivas humanas ao longo da história, que têm 
por objetivos promover o bem-estar, conforto e alimentação, entre outros, foram 
executadas sem preocupação com os recursos que o planeta disponibiliza. Para 
alguns, isso só será possível com a contribuição cada vez maior da tecnologia, so-
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bretudo com a agricultura Natural/Orgânica, na qual métodos tradicionais e novas 
pesquisas são mobilizados para o cultivo de alimentos sem fertilizantes químicos, 
pesticidas ou engenharia genética. 

9.6 Vê-se que o Brasil tem tido sua parcela de participação através da elabo-
ração e implantação de projetos MDL, sendo o terceiro país no status mundial 
em números de projetos MDL e em redução de toneladas de GEE. Assim 
sendo, pode-se verificar que é possível e necessária a participação do método 
da Agricultura Natural preconizada por Mokiti Okada na mitigação desses 
impactos negativos das ações humanas, visando seu desenvolvimento econô-
mico, e promovendo a evolução social, econômica, ecológica, espiritual e cul-
tural de povos e nações.
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o desenvolvImento sustentável 
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Direito Civil. Mestre em Direito Ambiental. Professor em Cursos de 
Especialização. Autor do livro “Visão Jurídica da Água” 

1. Introdução

O presente trabalho tem como propósito fomentar o debate acerca do desen-
volvimento sustentável enquanto sobreprincípio. O ponto de partida da análise 
é a teoria geral dos princípios, de onde partem diversos critérios distintivos das 
espécies de normas jurídicas. A literatura clássica propõe a divisão das normas em 
regras e princípios. Porém, entendendo insuficiente essa separação, encontramos 
na teoria de Ávila também as espécies denominadas postulados e sobreprincípios. 
A seguir, os esforços foram concentrados em classificar o ecodesenvolvimento, 
concluindo-se pelo seu enquadramento na classe dos sobreprincípios. 

A ética do liberalismo (ou neoliberalismo) está fundada na liberdade in-
dividual. Cada qual deve buscar sua felicidade e, assim, a da sociedade como 
um todo. Aqueles que tiverem melhores condições vencerão. Os demais acabarão 
superados pelas forças da concorrência e da competição. Um dos pontos fortes 
desse sistema é a propriedade privada dos bens de produção e consumo. Nesse 
quadro é fácil justificar o antropocentrismo. O homem, ser livre e racional, deve-
se apropriar dos bens livres. Sendo a natureza composta por recursos dotados de 
valor econômico, sua finalidade é a de satisfazer as necessidades e desejos do ser 
humano, que se encontra fora do sistema natural; de um plano diferenciado ele 
comanda, determina, impõe sua vontade. 

Esse modelo entrou em crise, pois o crescimento econômico descompromis-
sado com os impactos ambientais da ação humana mostrou-se autodestrutivo. A 
partir da década de 1970, passou-se a questionar o paradigma antropocentrista, 
buscando-se sua substituição. Surgiu então um movimento por uma nova ética, 
que pode ser denominada de ecocêntrica, a qual reconhece o espaço do homem 
dentro do meio ambiente, em estreita ligação com seus demais elementos internos 
e receptor dos efeitos positivos e negativos de suas ações. Em tal contexto, a única 
possibilidade de êxito face à crise ambiental em curso é a adoção do desenvolvi-
mento sustentável, que preconiza o equilíbrio entre crescimento econômico, pro-
teção ambiental e melhoria da qualidade de vida, a fim de que se possa satisfazer 
as necessidades das presentes e também das futuras gerações.

O sobreprincípio do desenvolvimento sustentável consta expressamente de 
nosso ordenamento jurídico desde a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. 
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Em 1988 foi constitucionalizado, com o que se elevou na hierarquia normativa. 
E, mesmo dentre os princípios constitucionais, encontra-se em posição axiológica 
diferenciada, porquanto, como sobreprincípio, sua incidência não pode ser afas-
tada na hipótese real de conflito com outras normas jurídicas, ainda que também 
estejam inseridas na Constituição. Entender-se o contrário é conceber a possibili-
dade de, licitamente, ocorrer desenvolvimento insustentável. 

A concretização do desenvolvimento com responsabilidade social e ambien-
tal depende, antes de mais nada, de mudanças pessoais internas. Nossa raciona-
lidade deve ser alterada, a fim de que a ética preservacionista passe a nortear as 
idéias e ações humanas. No momento em que essas alterações forem naturais para 
o homem, a sociedade e os governos não terão outra alternativa senão agir na 
mesma sintonia, o que ocorre atualmente apenas em pequena medida. Tanto é que 
consideramos a produção de energia hidrelétrica e por meio de biocombustíveis 
mecanismos ambientalmente salutares, sem refletir adequadamente sobre o as-
sunto, pois, em realidade, os impactos dessas atividades podem ser muito nocivos 
ao meio ambiente e à própria qualidade de vida do “ser racional”. 

2. o dIreIto AmbIentAl Como um sIstemA FormAdo Por reGrAs, PrInCíPIos, 
PostulAdos e sobrePrInCíPIos

Os primeiros homens viviam em um estado de selvageria. Em determinado 
momento, sentiram-se forçados a agrupar-se. A constituição de algumas socieda-
des fez com que outras surgissem para resistir às primeiras. Esses grupos coexis-
tiam em estado de beligerância permanente entre si. As leis constituíram a forma 
de agrupamento dos homens. A liberdade não podia ser fruída com tranqüilidade, 
pois o temor frente ao confronto com os inimigos era constante. Resolveu-se, en-
tão, que era mais lógico sacrificar uma parte da liberdade para usufruir do restante 
com mais segurança. (BECCARIA, 2006, p. 18-19).

A lei é fruto de um pacto social. Sem ela há anarquia. A passagem do estado 
natural para o estado social só foi possível por intermédio da concepção de certas 
artificialidades e acordos. Nesse contexto surge o Estado moderno como resultado 
da multidão unida numa só pessoa, o Estado, que consiste em uma ficção jurídica. 
Cada indivíduo que o compõe lhe concede autoridade para o exercício do poder 
e força, com os quais o Estado deve agir em prol da satisfação do bem comum. 
(HOBES, 2002). À lei civil compete estabelecer o regramento da vida em socie-
dade, limitando a liberdade individual e estatal. 

No Estado moderno e pós-moderno, as diversas organizações sociais es-
tabelecem a forma como suas regras de convívio são estipuladas e executadas. 
Um modelo clássico, adotado em grande parte das nações, inclusive no Brasil, é 
o sistema positivista. Na lição de Bobbio, “o positivismo é aquela doutrina se-
gundo a qual não existe outro direito senão o positivo.” (1995, p. 26). Enquanto 
esse modelo tem sua origem no Direito romano, o sistema da common law é um 
Direito consuetudinário tipicamente anglo-saxônico, por meio do qual a base das 
decisões está assentada em julgamentos de casos anteriores semelhantes; ou seja, 
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não se funda em leis gerais, mas no precedente obrigatório. Para os juspositivistas, 
o Direito é uma realidade normativa. A norma jurídica é aquela que o juiz aplica 
no exercício de suas funções para dirimir as controvérsias. O que distingue uma 
norma jurídica de uma norma moral é que somente a primeira pode-se fazer valer 
mediante a força, tem coercitividade. (BOBBIO, 1995).   

As normas jurídicas são gênero do qual as regras e os princípios são espécie. A dis-
tinção não é puramente dogmática, já que a aplicação desses institutos varia conforme 
seu enquadramento em uma ou outras espécie. Segundo Alexy, a distinção entre regras 
e princípios é a mais importante para a teoria dos direitos fundamentais (2002, p. 81). 
Como o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano fundamental1, 
o aprofundamento da temática é de utilidade inegável. 

Alexy destaca a existência de numerosos critérios para a distinção entre re-
gras e princípios, sendo o da generalidade o mais frequentemente utilizado. O 
autor alemão recusa esse modo de diferenciação, afirmando que tal critério é insu-
ficiente. Com efeito, o critério fraco acima apontado encontra limitação no fato de 
que a generalidade é característica de todas normas jurídicas, não apenas de uma 
de suas espécies. As normas não têm por finalidade a solução de casos individuais, 
mas de todas as situações que se enquadrem no seu âmbito de abrangência. Alexy 
propõe sua teoria para a distinção, defendendo que os princípios são mandados 
de otimização, podendo ser cumpridos em diferentes graus. Isto é, ordenam que 
algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas 
e reais existentes. Já as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não: 
se uma regra é válida, então deve-se fazer exatamente o que ela prescreve. A di-
ferença, portanto, é qualitativa e não de grau. No conflito normativo, as soluções 
diferenciam-se. Na colisão entre regras, uma delas é inválida (critério de valida-
de), ou a solução passa pela inclusão de cláusula de exceção. Por outro lado, no 
conflito entre princípios, um deles cede frente ao outro naquele caso específico, 
conforme o critério de peso, sem a necessidade de inclusão de exceção ou decla-
ração da invalidade de um deles. (ALEXY, 2002). 

Dworkin apresenta outra proposta distintiva. Reconhece a normatividade 
das regras e princípios, como Alexy, mas afirma que a diferença está nos critérios 
do tudo ou nada das regras e na dimensão de peso dos princípios. Pelo critério do 
tudo ou nada, ou as regras são válidas, e suas conseqüências devem ser aceitas, 
ou não são, e então não auxiliam na tomada de decisão. Na colisão de regras, uma 
é considerada inválida e, assim, afastada. Por sua vez, a colisão de princípios leva 
em consideração o peso relativo de cada um deles. Não havendo um mecanismo 
preciso para definir qual prevalece, freqüentemente a solução é motivo de contro-
vérsia. (DWORKIN, 2002).    

Os critérios retratados mostram-se imprecisos na identificação de regras e 
princípios. De fato, ambas as espécies normativas estão sujeitas à ponderação no 

1  “Certo é que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) pode ser enquadrado nesta categoria 
(direito da terceira dimensão), em que pese sua localização no texto, fora do título dos direitos fundamentais.” (SARLET, 
2006, p. 80).
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processo subsunção. Ávila destaca, sobre o tema, que há casos em que as regras 
em conflito podem continuar válidas, sem a necessidade de abrir-se uma exceção, 
emergindo a solução daquela situação mediante a atribuição de peso maior a uma 
delas. Afirma que a dimensão de peso e a ponderação são comuns a ambos os 
conflitos de normas. Reconhece, contudo, que o intérprete tem maior campo de 
apreciação na antinomia entre princípios. (ÁVILA, 2006). A teoria do mandado 
de otimização parece reduzir demasiadamente a atividade hermenêutica, como se 
as regras apenas pudessem ser interpretadas pelos métodos mais simples, como o 
literal, gramatical. Esse é um equívoco, porquanto as técnicas sistemática, teleo-
lógica, dentre outras, aplicam-se indistintamente a regras e princípios, devendo a 
interpretação dar-se com razoabilidade e proporcionalidade. 

A proposta distintiva mais lógica e efetiva é apresentada por Ávila (2006). 
Para ele, os princípios não prescrevem diretamente a conduta a ser seguida, limi-
tando-se a estabelecer os fins normativos relevantes, ou seja, o estado de coisas a 
ser alcançado. O princípio da prevenção, por exemplo, tem por finalidade evitar 
o dano, defendendo-se o bem ambiental, que é o direito difuso ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (art. 225, CF). Em outra medida, as regras sujeitam-
se menos intensamente ao ato institucional de aplicação, uma vez que o com-
portamento – como atingir o fim – está previsto frontalmente pela norma. Então, 
conforme a espécie normativa, é mais ou menos intenso o ato de interpretação. 
Identificar-se a espécie implica definir a complexidade do processo hermenêutico 
e, consequentemente, reconhecer a necessidade de maior ou menor ônus argu-
mentativo, pois a fundamentação não é tão exigida na aplicação das regras – como 
a prevista no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, que estabelece a responsabilidade 
objetiva pela prática de dano ambiental –, dado que a descrição do comportamen-
to esperado já está presente no texto normativo. 

A teoria de Ávila vai além. Insere a modalidade dos postulados normati-
vos, que “são normas imediatamente metódicas, que estruturam a interpretação 
e aplicação de princípios e regras mediante a exigência, mais ou menos específi-
ca, de relações entre elementos com base em critérios.” (2006, p. 168). Eles têm 
a função de estabelecer critérios racionais de aplicação dos princípios e regras. 
Não descrevem comportamentos; estruturam a aplicação de normas que o fazem. 
Relacionam-se, assim, a outras normas. A proporcionalidade e razoabilidade, 
normalmente tratadas como princípios, são postulados (ÁVILA, 2006, p. 139). 
No Direito ambiental, pode-se exemplificar com a inversão do ônus da prova. 
Inverter o ônus da prova é um instrumento destinado ao aplicador do Direito para 
concretizar princípios como os da prevenção e precaução. Trata-se de um método 
instrumental para alcançar-se um estado ideal de coisas. 

Outra inovação da teoria em estudo está em instituir os sobreprincípios. 
Situam-se no mesmo nível das normas que são objeto de aplicação, diferenciado-
se, assim, dos postulados, os quais se localizam em plano distinto daquele das 
normas cuja aplicação estruturam. Para Ávila, “os sobreprincípios funcionam 
como fundamento, formal e material, para a instituição e atribuição de sentido 
às normas hierarquicamente inferiores” (2006, p. 122-123), citando os princípios 
do Estado de Direito, da segurança jurídica, da dignidade humana e do devido 
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processo legal. Os sobreprincípios exercem as funções típicas dos princípios, mas 
incidem sobre outros princípios.

Nesse contexto, onde se enquadra o desenvolvimento sustentável? Não se 
trata de regra, já que não descreve comportamentos para se atingir fins. Também 
não é postulado, na medida em que não tem por função impor condições a serem 
observadas na aplicação de regras e princípios. A literatura ambiental situa-o no 
plano dos princípios. De fato o é. Porém, mais do que um princípio, é um sobre-
princípio2. O ecodesenvolvimento relaciona-se com os princípios da prevenção, 
precaução, poluidor-pagador, usuário-pagador, ubiqüidade, dentre outros. 

O desenvolvimento sustentável busca o equilíbrio entre as dimensões am-
biental, econômica e social, todas resguardadas na esfera constitucional. Estando 
num plano superior, relativiza, em dadas condições, os princípios sobre os quais 
incide. Assim é que permite atividades humanas que causam dano ambiental, 
como a construção de hidrelétricas, flexibilizando o princípio da prevenção, se-
gundo o qual a degradação ambiental deve ser evitada. Isso somente é possível 
porque há outros bens igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico – ao lado 
do meio ambiente qualificado – que devem ser levados em consideração, como a 
necessidade de produção de energia para garantir o desenvolvimento econômico 
e o interesse social. 

Reconhecer o desenvolvimento sustentável como sobreprincípio tem 
uma função pragmática destacada, que consiste em estabelecer um critério 
para a solução do conflito de normas principiológicas. Como se viu, havendo 
antinomia entre princípios, aplica-se a ponderação para estabelecer qual deles 
prevalece (tem maior peso) na situação. Exemplo típico ocorre na veiculação, 
pela imprensa, de informações sobre fatos relacionados à vida de pessoas de-
terminadas. A Constituição assegura, por um lado, a liberdade de expressão 
da imprensa e, por outro, resguarda a honra, a intimidade e a vida privada. No 
conflito entre tais princípios fundamentais, deve-se dar prevalência, no caso 
concreto, a um deles, reconhecendo-se ou negando-se violação de direitos 
individuais relacionados à personalidade. 

Se o desenvolvimento sustentável fosse princípio, como tantos outros, ne-
cessariamente teríamos de admitir a hipótese de, em circunstâncias concretas, 
eventualmente ser afastada sua incidência após o exercício do juízo de ponde-
ração. Isso não pode ocorrer, sob pena de reconhecermos a possibilidade de o 
Direito admitir o desenvolvimento insustentável. A conseqüência seria a violação 
de uma gama de direitos fundamentais, como à vida, à saúde e à dignidade da 
pessoa humana. Por isso que, reconhecendo-se que se trata de um sobreprincípio, 
afasta-se essa possibilidade. 

A ponderação, nesse caso, não acontece entre o ecodesenvolvimento e ou-
tros princípios, mas entre seus elementos internos – aspectos ambiental, econô-
mico e social. Nessa senda, buscar-se-á prioritariamente evitar a ocorrência de 
danos ambientais, ou seja, aplicar na máxima medida os princípios da prevenção 

2  Que não deixa de ser princípio, mas com certas especificidades.
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e da precaução. Mas, sendo inevitável a realização da atividade potencialmente 
prejudicial à natureza, o esforço seguinte será o de assegurar a maior proteção 
possível do meio ambiente, ainda que se admita a causação de danos ao bem di-
fuso ambiental. Nesse esforço, a lógica preconiza que se maximizem a proteção 
ambiental e os benefícios sociais, sem que isso cause prejuízos econômicos ou 
oportunidades insignificantes a quem está desenvolvendo a atividade.

3. o sobrePrInCíPIo do desenvolvImento sustentável enQuAnto FundAmento 
PArA GArAntIr o meIo AmbIente eColoGICAmente eQuIlIbrAdo PArA As 
Presentes e FuturAs GerAções

O “desenvolvimento” da humanidade vem sendo pautado pelo capitalismo, 
que tem como estratégias a competição, o individualismo, a degradação da coope-
ração, a concentração da riqueza, o consumismo e a exclusão social. Nesse modelo, 
a base da economia é o consumo de combustíveis fósseis e a destruição de recursos 
naturais, os quais devem servir ao homem. Durante o processo de consolidação do 
capitalismo, a retórica de seus defensores estava assentada na garantia de que novos 
processos científicos e tecnológicos resolveriam os impactos negativos gerados no 
ambiente. Até hoje esperamos o cumprimento dessa promessa! O que se vê, ao con-
trário, é que os “avanços” têm ampliado a degradação ambiental.

Com o fim do comunismo, não há mais dúvida: o capitalismo se fez hege-
mônico em termos globais. Estando baseado na concorrência, destrói os laços 
de socialidade e de cooperação. Segundo Boff, “o mais grave é que a Terra foi 
feita uma banca de negócios, onde tudo nela é mercantilizado, metais, plan-
tas, sementes, água, genes, tudo vendido e feito objeto de lucro” (2005, p. 59). 
Valoriza-se, no capitalismo, “mais o capital de poucos do que o trabalho de 
muitos” (2005, p. 108). 

O responsável único pela crise ambiental que vivenciamos é o homem. Sua 
visão antropocêntrica o colocou fora do meio ambiente, como se pudesse contro-
lá-lo sem restrições. Contudo, acabou não afetando apenas os recursos naturais, 
mas e especialmente, a si próprio. De forma paradoxal, o único ser inteligente é 
o que se comporta da forma mais irracional. Nenhum outro animal destrói o am-
biente do qual depende. Em verdade, a crise não é apenas ambiental, é ética3. O in-
divíduo e a sociedade estão em crise, e isso repercute no ambiente em que vivem. 
O que mais admira é que decisões dos mais elevados tribunais, como o Superior 
Tribunal de Justiça, continuem a defender essa nefasta ideologia de que “o meio 
ambiente deve servir ao homem”4! (AgRg na Suspensão de Tutela Antecipada n. 
88 – DF – 2004/0075681-6). 

Na segunda metade do século XX, setores da sociedade começaram a cha-
mar a atenção para a crise ambiental, que já constituía uma realidade. Costuma-se 

3  “Uma ética ambiental consideraria virtuosos o aproveitamento e a reciclagem de recursos, e veria como perversos o 
consumo e a extravagância desnecessários.” (SINGER, 2002, p. 301).
4  Extraído do voto do Ministro Francisco Peçanha Martins. 
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relacionar o início da adoção de medidas ambientais protetivas com a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, no 
ano de 1972. Anos mais tarde, o Relatório Brundtland (1987) foi publicado como 
resultado dos estudos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento (CMMAD), da Organização das Nações Unidas (ONU), inserindo o prin-
cípio do desenvolvimento sustentável como um novo paradigma, segundo o qual 
o desenvolvimento deve satisfazer as necessidades do presente sem comprometer 
a capacidade de as futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. 
O ecodesenvolvimento esteve no centro da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, celebrada no Rio de Janeiro em 1992, tendo 
sua Declaração (documento oficial) tratado do princípio em pelo menos onze de 
seus vinte e sete princípios. A colocação em prática do desenvolvimento sustentá-
vel foi a razão da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável realizada em 2002, em Johannesburgo, África do Sul ― também 
conhecida como Rio +10. 

No Brasil, o sobreprincípio do desenvolvimento sustentável restou in-
serido no ordenamento jurídico já na Lei n. 6.938/81, orientando a política 
ambiental interna. O art. 4º, I, estabelece que a Política Nacional do Meio 
Ambiente visa à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com 
a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. E o 
legislador não se restringiu a positivar o princípio. Também criou mecanismos 
de sua implementação, como a exigência de licenciamento ambiental para as 
atividades potencialmente poluidoras (art. 10). Com isso, o desenvolvimento 
de atividades econômicas passou a sofrer condicionamentos na prevenção/
precaução de danos ao meio ambiente. 

Não se está a afirmar que uma atividade potencialmente poluidora seja ve-
dada. O ordenamento jurídico não impede a ocorrência de qualquer agressão am-
biental. As diversas formas de intervenção do homem na natureza acabam por 
atingi-la em alguma medida. Nas palavras de Butzke, “meio ambiente ecologi-
camente equilibrado não significa, como já disse, meio ambiente não-alterado” 
(2002, p. 122). O que o Direito não aceita é a superação dos padrões de tolerância 
da modificação do meio ambiente. Nesse ponto, Gomes esclarece que “o prin-
cípio não deve conduzir ao extremo, mas deve situar-se entre lindes razoáveis, 
haja vista que um mínimo de degradação ambiental, em prol do desenvolvimento 
econômico, é imprescindível e inevitável” (1999, p. 179). Exige-se o agir respon-
sável do homem, a qual deve pautar toda e qualquer conduta que possa afetar o 
equilíbrio ambiental.  

Em 1988 ocorreu a constitucionalização do sobreprincípio em estudo. O 
art. 225, caput, da CF foi redigido em sintonia com o conceito internacional-
mente elaborado para o desenvolvimento sustentável, e que consta do Relatório 
Brundtland. Efetivamente, a Carta Magna dispõe que o meio ambiente qualificado 
(bem ambiental) é direito de todos (difuso), mas também é dever de todos (poder 
público e coletividade) defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gera-
ções. Impôs um compromisso intergeracional, reconhecendo que somos depositá-
rios da natureza e de tudo o que nela há. Se recebemos o ambiente gratuitamente 
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e em condições de habitabilidade de nossos antecessores, temos o direito de nele 
viver em condições dignas, e devemos cumprir nosso compromisso de transmiti-
lo, no mínimo, com as mesmas qualidades para nossos sucessores. 

O art. 170 da CF confirma a adoção do ecodesenvolvimento, porquanto es-
tatui, no mesmo plano hierárquico, que a ordem econômica está fundamentada 
nos princípios da livre concorrência (inciso IV) e da defesa do meio ambien-
te (inciso VI). As atividades econômicas são livres, mas estão condicionadas 
à preservação ambiental. Deve haver harmonia entre crescimento econômico 
e proteção do meio ambiente, em compatibilidade com a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, CF), a redução das desigualdades 
sociais e regionais (art. 3º, III), a promoção do bem de todos, sem qualquer for-
ma de preconceito e discriminação (art. 3º, IV), enfim, com os direitos sociais 
assegurados pela Lei Fundamental.

Mas a constitucionalização do sobreprincípio do desenvolvimento susten-
tável implica benefícios? Não há dúvidas de que a resposta é afirmativa. Ben-
jamin destaca que, embora não seja imprescindível, “o reconhecimento consti-
tucional expresso de direitos e deveres inerentes ao nosso relacionamento com 
o ambiente é, jurídica e praticamente, útil, devendo, portanto, ser estimulado e 
festejado”. (2002, p. 92). A Constituição tratar do meio ambiente como um bem 
jurídico essencial à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana é elevá-lo ao 
status de direito humano fundamental, de cláusula pétrea. Assim, toda e qual-
quer forma de ingerência do homem na natureza deve ser sustentável, sob pena 
de violação das normas jurídicas de maior hierarquia do Direito. Outra conse-
qüência é a gama de comandos dirigidos aos administradores públicos e aos 
legisladores. Os primeiros devem formular suas políticas públicas e tomar suas 
decisões considerando a variável ambiental. Os segundos devem legislar sempre 
em conformidade com a Constituição, que dá suporte de validade à legislação 
infraconstitucional. E a inobservância do paradigma constitucional ambiental 
permite o exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário 
(BENJAMIN, 2002, p. 96).

Se é fato que o desenvolvimento sustentável é uma realidade normativa, não 
se pode afirmar o mesmo no tocante à sua implementação efetiva. Como ensina 
Bobbio, teoria e prática percorrem duas estradas distintas e em velocidades de-
siguais. Segundo ele, tem-se falado muito mais em direitos do homem do que se 
conseguiu fazer, até o momento, para que eles “sejam reconhecidos e protegidos 
efetivamente, ou seja, para transformar aspirações (nobres, mais vagas), exigên-
cias (justas, mas débeis), em direitos propriamente ditos (isto é, no sentido em que 
os juristas falam em ‘direito’)” (1992, p. 67). Renomados autores, inclusive, sus-
tentam que não há mais tempo para se falar em desenvolvimento sustentável, que 
ele não passa de uma “crença ingênua”. Essas são as palavras de Lovelock, para 
quem danos graves já foram praticados, abusamos da energia e superpovoamos a 
Terra, sendo tarde demais para o desenvolvimento sustentável (2006). 
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Concordamos com o fato de que danos irreversíveis foram praticados con-
tra Gaia5, sendo impossível, com base no estado da técnica hoje disponível, o 
retorno ao status quo ante. Mas como lidar, a partir de agora, com problemas 
suscitados por Lovelock, como a produção de energia elétrica e a convivên-
cia em um Planeta superpovoado? Parece-nos que estamos frente a situações 
complexas, que não podem ser resolvidas de modo simplista, linear. A com-
plexidade é uma característica da sociedade moderna. A tomada de decisões é, 
como nunca antes, extremamente séria. O mundo está interligado, pelo que as 
repercussões do que se decide em algum lugar do Planeta não respeitam fron-
teiras. Os sistemas são totalidades integrados, o “que se preserva numa região 
selvagem não são árvores ou organismos individuais, mas a teia complexa de 
relações entre eles” (CAPRA, 1982, p. 260).

Ma como o sobreprincípio do desenvolvimento sustentável pode auxiliar 
nesse contexto, se é que pode?

Os países em desenvolvimento, dentre os quais está o Brasil, necessitam 
crescer para enfrentar problemas sistêmicos. Se, de um lado, a população mundial 
aumenta significativamente, por outro, não há planejamento global para atender 
às demandas decorrentes do crescimento das necessidades humanas. A pobreza 
estrutural tende a consolidar-se cada vez mais. Essa pressão emergente, não raro, 
justifica a adoção de práticas desenvolvimentistas a qualquer custo. Exemplo dis-
so foi verificado em 1998, quando o Brasil sofreu com o “apagão”, tendo uma das 
reações do governo federal sido a diminuição de exigências de proteção ambiental 
para a construção de represas consideradas menores (CAUBET, 2003, p. 419).

O aquecimento global decorrente da emissão de gases de efeito estufa é um pro-
blema dos mais evidentes da pós-modernidade. A liberação de dióxido de carbono na 
produção de energia consiste em um dos principais fatores que causa o aquecimento. 
Por isso, vem sendo estimulada a produção de energia que não utilize combustíveis 
fósseis. Uma alternativa é a adoção em maior escala do modelo de produção de ener-
gia hidrelétrica. Porém, ele também é bastante nocivo ao meio ambiente! Mesmo bar-
ragens menores causam grandes efeitos ambientais. O debate acerca desses impactos 
é recente, especialmente no Brasil. Existem milhares de barragens no Planeta, tratan-
do-se de fonte renovável de energia6, mas que implica significativas modificações no 
meio ambiente, provocando efeitos sérios e irreversíveis7. 

Alguns dos impactos são: inundação de terras férteis, de áreas de preser-
vação ambiental, de jazidas minerais, de sítios arqueológicos, de cidades; desor-
denação da vida aquática do corpo d’água onde está a barragem em razão da 

5  Expressão usada por Lovelock para se dirigir à Terra. 
6  É importante registrar o alerta de Marcelo Dolzany da Costa no sentido de que “A afirmação de que o aproveitamento hi-
drelétrico por si só garante energia renovável é falaciosa. O recrudescimento das agressões ao regime hidrológico dos rios 
tem mostrado que a produção da energia hidrelétrica tem-se mostrado insuficiente e falha na crescente demanda ocorrida 
com a industrialização dos países periféricos”. (2002, p. 188). 
7  “Para mudar a qualidade do crescimento, é necessário mudar nosso enfoque do esforço desenvolvimentista, de modo a 
levar em conta todos os seus efeitos. Por exemplo, um projeto hidrelétrico não pode ser encarado simplesmente como um 
modo de produzir mais eletricidade; seus efeitos sobre o meio ambiente e sobre o meio de vida da comunidade local devem 
constar de todos os balanços. Assim, abandonar o projeto de uma hidrelétrica porque prejudicaria um sistema ecológico 
raro pode ser uma medida a favor do progresso e não um retrocesso no desenvolvimento.” (CMMAD, 1991, p. 57-58). 
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necessidade de manutenção da estabilidade do nível do reservatório, com abertura 
e fechamento das comportas de acordo com o regime das chuvas; transformação 
do habitat, à qual não se adaptam muitos seres vivos; mortandade de animais ou 
seu isolamento quando do alagamento para a formação da barragem, e redução 
da biodiversidade, nessa ocasião, tendo como um dos efeitos a desorganização 
da cadeia alimentar; alteração da qualidade e da quantidade de água; formação 
de barreiras para os peixes, que, não raro, ficam impedidos de cumprir sua rota 
natural e até de se procriar; danos paisagísticos, tal como ocorreu com o Salto de 
Sete Quedas, na Usina de Itaipu; erosão, assoreamento8. 

Poderia ser listada uma infinidade de outros impactos negativos – e tantos 
outros são ainda desconhecidos tendo-se por base o estado atual da técnica –, so-
bretudo se o olhar fosse ampliado para áreas como a antropologia e a psicologia, 
relativamente às pessoas direta e indiretamente atingidas pelas hidrelétricas. Só o 
estudo dos reflexos do alagamento de cemitérios na vida humana já dá margem a 
incontáveis estudos. Mas o objetivo é apenas demonstrar que a atividade é, efeti-
vamente, causadora de significativas degradações.

Portanto, o modelo de geração de energia centrado nas hidrelétricas só tende a 
agravar os problemas ambientais globais. Fica assim evidente que a matriz energética 
brasileira está em crise, que decorre de uma visão tradicional focada apenas nos in-
teresses econômicos. Nesse contexto, impõe-se uma mudança de paradigma. A ativi-
dade hidrelétrica deve ser estudada à luz da sustentabilidade, sob pena de incorrer-se 
nos mesmos erros do passado, quando a preocupação estava apenas na produção, sem 
qualquer cuidado ou responsabilidade com o meio ambiente. É fundamental que os 
seres humanos se dêem conta de que, apesar das vantagens da produção de energia 
hidrelétrica, os reveses são por demais impactantes em nível global. Não se propõe o 
abandono da obtenção de energia elétrica por essa forma. Mas que passe de matriz 
principal a mais uma das formas de produção energética, a fim de que a atividade seja 
efetivamente sustentável. O desafio é suplantar a dependência a padrões únicos ou 
predominantes, descentralizando-se as maneiras de obtenção de energia. A diversida-
de é fundamental também nesse campo. Soluções alternativas há. 

O Brasil avançou muito e destacou-se com o etanol. Agora é momento de 
estímulo à busca de energia do biodiesel, solar e eólica, entre outras fontes re-
nováveis e de menor impacto ambiental do que as tradicionais. No entanto, não 
se pode simplesmente mudar de um padrão energético para outro sem ampliar a 
discussão sobre os efeitos daquele que se pretende implantar. Os biocombustíveis 
podem contribuir no combate ao aquecimento global? Certamente! Mas também 
podem ser extremamente nocivos ao meio ambiente, em outra medida, e à dimen-
são social, tão defendidos pelos sobreprincípio do desenvolvimento sustentável 
quanto o crescimento econômico. A incidência do ecodesenvolvimento dá-se, 
como acima afirmado, para que sejam sopesados seus elementos internos, isto é, 
as dimensões econômica, social e ambiental. 

8  Esses impactos foram destacados no artigo Hidrelétricas: uma visão crítica e sistêmica da produção de energia a partir 
de barragens (VIEGAS, 2007, p. 154).
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Nosso país pode crescer economicamente com a produção de biocombustíveis? 
Por certo, sendo que está à frente da grande maioria das demais nações, em especial 
por ser pioneiro na produção de etanol. Os agricultores serão beneficiados com isso? A 
resposta também é afirmativa. A maior demanda por matéria-prima eleva o preço dos 
produtos agrícolas. Exemplo é o preço da soja, vegetal responsável por 80% da produ-
ção nacional de biocombustíveis (SFREDO, 2008, p. 5), que cresce espantosamente no 
mercado internacional (é uma commodity) e, consequentemente, favorece o agricultor. 

Por outro lado, contudo, sabemos que milhões de pessoas morrem de fome; sim-
plesmente não têm o que comer! Encarecer os alimentos é causa de menor acesso das 
pessoas carentes à comida. Logo, um dos resultados da produção de biocombustíveis é 
o aumento da miserabilidade humana! Uma alternativa seria aumentar as extensões de 
cultivo. No entanto, devemos estar atentos às palavras de Lovelock: “Já nos apossamos 
de mais de metade da terra produtiva a fim de cultivar alimentos e matérias-primas para 
nós. Como podemos esperar que Gaia administre a Terra se tentarmos pegar o resto 
para a produção de combustível?” (2006, p. 72). 

A pressão exercida pela necessidade de aumento da produção de oleaginosas 
também pode provocar cada vez mais desmatamento na busca de terras para a 
agricultura. Não é por mero acaso que os índices de destruição da Floresta Ama-
zônica vêm crescendo como nunca antes! A repercussão pode ser, inclusive, o 
incremento da crise do aquecimento global. O Brasil está entre os cinco maiores 
poluidores do mundo na emissão de gás carbônico, e 75% das emissões vêm das 
queimadas na Amazônia (WINBERG, 2005, p.  97). A floresta absorve CO2. Já 
as queimadas liberam CO2. Então, com mais queimadas e menos florestas tem-se 
maior concentração de CO2 na atmosfera. 

Enfim, a produção de energias alternativas é uma necessidade. Contudo, não 
se pode, de modo simplista, migrar de um modelo a outro sem levar em conside-
ração as dimensões econômica, social e ambiental com todas as suas especifici-
dades. O sobreprincípio do desenvolvimento sustentável deve nortear a análise, a 
fim de que seus elementos internos sejam ponderados e equacionados. A solução 
há de ser sustentável. Se não for possível evitar o dano ambiental, ao menos ele 
deve ser reduzido na máxima medida possível. 

4. ConClusões ArtICulAdAs

4.1 As normas jurídicas, inclusive as ambientais, são gênero do qual são espécies 
as regras, os princípios, os sobreprincípios e os postulados, e todas essas classes 
são dotadas de coercitividade. 

4.2 Os sobreprincípios exercem as funções típicas dos princípios, mas incidem 
sobre outros princípios. Funcionam como fundamento, formal e material, para a 
instituição e atribuição de sentido às normas hierarquicamente inferiores. 

4.3 O desenvolvimento sustentável é um sobreprincípio constitucional e, como 
tal, não pode ser afastado em hipóteses reais de conflito de normas. Colocá-lo na 
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condição de princípio seria admitir a possibilidade de, licitamente, autorizar-se 
o desenvolvimento insustentável. A ponderação não se dá entre o ecodesenvol-
vimento e outros princípios, mas entre seus elementos internos, ou seja, entre as 
dimensões econômica, ambiental e social. 

4.4 A complexidade é uma característica da sociedade moderna. A tomada de de-
cisões é, como nunca antes, extremamente séria. Nesse contexto, o sobreprincípio 
do desenvolvimento sustentável assume destacada função na busca de harmoni-
zação entre crescimento econômico, proteção ambiental e melhoria da qualidade 
de vida, a fim de que se possa satisfazer as necessidades das presentes e também 
das futuras gerações. Se não for possível evitar o dano ambiental, ele deve ser 
minimizado na máxima medida. 

4.5 O aquecimento global decorrente da emissão de gases de efeito estufa é um 
problema dos mais evidentes da pós-modernidade. A liberação de dióxido de car-
bono na produção de energia consiste em um dos principais fatores que causa o 
aquecimento. Por isso, vem sendo estimulada a produção de energia que não uti-
lize combustíveis fósseis. Dentre as alternativas que estão sendo implementadas 
estão a produção de energia hidrelétrica em maior escala e o uso de biocombustí-
veis. Porém, essas escolhas causam fortes impactos no ambiente e na sociedade, 
pelo que devem ser objeto de maior reflexão. O poder público e a sociedade de-
vem avaliar o seguinte: essas formas de obtenção de energia, da forma como vem 
ocorrendo, são sustentáveis? 
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o munICíPIo de são PAulo e o uso de 
enerGIA solAr

eduArdo Jorge MArtins ALVes soBrinho
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente

1. Introdução

No Brasil, apesar do enorme potencial de insolação, o aproveitamento da 
energia solar é pouco empregado e, portanto, incipiente, sendo o uso da energia 
elétrica mais comum e utilizado nas residências brasileiras.

O chuveiro elétrico, para aquecimento de água, é o equipamento predomi-
nante, já que 67% dos lares brasileiros o utilizam. Do ponto de vista energético, 
pode se afirmar que ele é eficiente, possui uma alta taxa de conversão de energia 
elétrica em calor, além de baixo desperdício, visto que é aquecida apenas a água a 
ser imediatamente utilizada. Seu custo é barato e sua instalação é simples. Entre-
tanto, é importante salientar que os chuveiros elétricos consomem 8% da energia 
elétrica produzida no país e são responsáveis por 18% a 25% do pico de demanda 
do sistema elétrico nacional. 

Para prover a desejada água quente nas habitações, no comércio, nos servi-
ços e até na indústria, o sistema de aquecimento solar é uma alternativa excelente 
em relação aos outros sistemas de aquecimento, tendo muito a contribuir para a 
mitigação dos impactos sócio-ambientais do setor elétrico. Aquecedores solares, 
aplicados na suplementação ou na substituição de aquecedores convencionais, evi-
tam a queima de grande parte do combustível que seria usado nesses sistemas. 

Outras vantagens: podem ser usados em casas térreas ou sobrados e em con-
domínios verticais ou hotéis, hospitais, academias... Reduzem a conta de energia 
elétrica, já que na maioria das residências 30% do valor refere-se ao aquecimento 
elétrico de água, e também porque os aquecedores solares não geram gastos men-
sais com contas de eletricidade ou gás; neste caso, para a população de baixa renda, 
a instalação de coletores solares em suas casas aumenta a capacidade de compra, em 
virtude da economia obtida na conta de luz mensal. Estimulam o mercado de traba-
lho voltado à produção e instalação dos equipamentos desta fonte de energia etc...

Os aquecedores solares, empregados para aquecimento de água, do mesmo 
modo também contribuem com a redução das emissões dos gases de efeito estufa, 
pois não são poluentes e não emitem gases à atmosfera, e por utilizar uma fonte 
de energia renovável favorecem a conscientização dos cidadãos em relação ao 
meio ambiente. Nesse âmbito, o mercado de certificados de redução de emissões 
de carbono, promovido pelo Protocolo de Kyoto, pode ser uma oportunidade para 
ajudar a superar as barreiras que impedem a difusão dos aquecedores solares para 
aquecimento de água, pois é uma oportunidade para obtenção de recursos que 
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beneficiam o desenvolvimento de projetos, a proteção do meio ambiente e o de-
senvolvimento sustentável.  

Contudo, os códigos de obras municipais, no Brasil, ao não exigirem a ins-
talação ou a preparação para a instalação de coletores solares na construção e 
em reformas de edificações residenciais e comerciais, não encorajam os futuros 
moradores a instalar aquecedores solares e estes acabam optando por chuveiros 
ou aquecedores de passagem a gás ou elétricos.

2. enerGIA solAr no munICíPIo de são PAulo: leI 14.459 de 3 de Julho de 20071

Em 2007, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou projeto de lei que 
dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar, 
tornando-o obrigatório nas novas construções e em grandes reformas que venham 
a ocorrer no município de São Paulo. Dentre os imóveis novos, a instalação de 
sistema de aquecimento solar de água, dar-se-á nas categorias de uso:

2.1 uso residencial

Residências com número igual ou superior a 4 banheiros por unidade – casas 
ou apartamentos. A escolha do número de banheiros como linha de corte é um 
critério simples que não gera dúvidas. Toda população percebe que a exigência de 
instalação do equipamento está focada em residências de um padrão mais elevado, 
porque hoje se sabe que apartamentos de alto padrão com 3 dormitórios, normal-
mente possuem 1 banheiro na suíte, 1 banheiro social e 1 banheiro de emprega-
da, que totalizam 3 banheiros. Então é fácil concluir que a obrigatoriedade neste 
segmento está focada em apartamentos e casas com um padrão superior, cujo 
custo de instalação pouco influi no preço final do empreendimento. Seguramente, 
a soma de todos os empreendimentos até aqui abrangidos pela lei não chega a 20 
% do total de edificações novas da cidade. Os outros 80% serão os grandes benefi-
ciados pelo caráter progressivo de intensificação do emprego do equipamento, os 
quais são as edificações residenciais com 1, 2 ou 3 banheiros por unidade. 

 Residências com até três banheiros, a lei exige apenas que possuam a pre-
visão para receber o aquecedor solar, isto é, apenas a tubulação de água quente 
e espaço na cobertura para a instalação dos painéis solares, desta forma, per-
mitindo que o usuário destas edificações, no futuro, possa optar pela instalação 
deste equipamento. 

Para imóveis novos, ou não, que venham a contemplar a construção de pis-
cina aquecida, a lei também obriga a instalação de aquecimento solar, pois é um 

1  Decreto nº 49.148, de 21 de janeiro de 2008.
Regulamenta a Lei n° 14.459 de 3 de julho de 2007 que acrescenta o item 9.3.5 à  Seção 9.3 - Instalações Prediais do 
Anexo I da Lei nº 11.228 de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações), e dispõe sobre a instalação de sistema 
de aquecimento de água por energia solar nas novas edificações do Município de São  Paulo.

Vol-I Conferencias.indb   172 5/13/08   6:25:57 PM



173Conferências / Invited Papers

equipamento que demanda grandes quantidades de energia para o aquecimento e 
perde muito calor para o ambiente.

2.2 uso não - residencial

Atividades reconhecidas como grandes demandadores de água aquecida de-
vem contemplar no sistema de instalação hidráulica o reservatório térmico e pla-
cas coletoras de energia solar. Indústria; comércio; serviços públicos e privados 
que possuam vestiários e demandem grandes volumes de água aquecida em seus 
processos, como hotéis, clubes esportivos, academias, clínicas de estética, hospi-
tais, casas de repouso, escolas, creches, asilos, quartéis, lavanderias, etc... 

2.3 dimensionamento

Atendimento mínimo de 40% da demanda necessária de energia para aque-
cimento de água. Essa exigência de dimensionamento do equipamento está rela-
cionada ao mínimo da faixa de contribuição solar na cidade de São Paulo, o qual 
permite atender uma demanda de até 70% da água quente, por energia solar. Por 
este aspecto a lei é branda e abrange um maior número de edificações e evidencia 
que o sistema de aquecimento por energia solar precisa e deve ser complementa-
do por outros sistemas instalados. Naturalmente o bom projeto se caracteriza por 
atender, além da legislação, a melhor relação custo benefício. 

2.4 Custo – benefício

As pesquisas mostram que os equipamentos têm seu custo amortizado em 2 
a 3 anos, possuem  uma garantia de 5 e duram mais de 20 anos, proporcionando 
uma redução de 30 a 40 % no consumo  de energia elétrica.

2.5 estímulo às tecnologias alternativas

A Lei paulistana promove a qualidade dos aquecedores no mercado de ener-
gia solar, pois indica que o equipamento deverá ter eficiência comprovada pelo 
Selo INMETRO (durabilidade de 20 anos), com o objetivo de não comprometer a 
tecnologia através do emprego de equipamentos de baixa qualidade em termos de 
eficiência e durabilidade.  

2.6 dispensa do atendimento à lei

Haverá dispensa do atendimento da lei nos casos de edificações onde seja 
tecnicamente inviável atingir a demanda mínima de 40%, até mesmo por sombre-
amento de outras edificações já existentes.
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2.7 Fiscalização

A lei não cria novas estruturas para a fiscalização de seu atendimento, nem 
multas. Estabelece, apenas, uma condição a mais para emissão do termo de con-
clusão da obra, mais conhecido pela população como “Habite-se”. A fácil com-
preensão da lei permite ao proprietário ou consumidor valer-se de seus direitos e 
exercer esta função com total eficiência.

2.8 Aquecedores solares para edificações existentes

A lei não abrange as edificações existentes. O próprio mercado imobiliário 
e a renovação natural do ambiente construído, estimulada pelo poder de compra 
do consumidor consciente, interessado em reduzir seus custos, se encarregarão 
de, nas futuras reformas que estas edificações devam sofrer depois de 20 anos 
de existência, já contemplar as devidas adaptações para instalação de aquecedor 
solar, medição de consumo de água individualizada e outras possibilidades.

2.9 Perspectivas para a Cidade de são Paulo

Estima-se, para o ano de 2007, a entrega de 44.624 unidades de casas e 
apartamentos, segundo dados do SECOVI. Desse total, 25% seriam unidades 
com quatro ou mais dormitórios ou com mais de três banheiros, totalizando 
11.156 unidades que fazem uso de aquecimento solar, quantidade essa que equi-
vale ao emprego de 40.000m2 de coletores solares. Com isso, evita-se a emis-
são 3.400 toneladas de CO

2
 por ano que corresponde a uma economia de 8,7 

milhões de KW/h de energia, suficiente para atender mais de 6.000 residências 
consumindo 120 KW/h por mês. Também, evita-se a construção de uma Usina 
de Energia com potência de 14.000 KW/h (14 MW) e o não alagamento de 
2.240.000 m2 de terras férteis.

Por fim, atualmente, temos no Brasil 12 cidades com projetos de lei solares 
aprovados e 42 outras cidades com projetos de lei solares em tramitação. Após a 
aprovação da lei, no município de São Paulo, praticamente todos os novos proje-
tos apresentados seguem quase que letra por letra a lei aqui aprovada, mostrando 
a importância da cidade de São Paulo como sinalizadora da inovação e a impor-
tância da ecoeficiência para o restante do País.
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CrImes de PoluIção e outros – leI 9605/98

eLAdio LeceY
Desembargador aposentado (Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul), Professor de Direito Penal, Diretor da Escola Brasileira de 
Direito e Política Ambiental, Instituto O Direito por um Planeta Verde

1. utIlIzAção dos reCursos mInerAIs. reFlexos no meIo AmbIente 

A utilização dos recursos minerais, em decorrência dos atos de mineração 
na busca de tais recursos, desde a pesquisa, passando pela lavra e atingindo a 
extração e beneficiamento, abarcando também a garimpagem, produz expressivo 
impacto no meio ambiente. À extração, necessária se faz a pesquisa, na procura 
dos recursos, bem como a lavra no lugar onde encontráveis. Para tanto, poderão 
ser retiradas árvores ou vegetação acaso existentes no local, bem como ser esca-
vado o solo para localização dos recursos minerais e sua extração. 

Aponta Paulo Affonso Leme Machado como principais impactos produzidos 
pelas atividades de mineração: o desmatamento nas áreas pesquisadas, lavradas e 
donde extraídos os minérios, a alteração do padrão topográfico em decorrência da 
deposição de estéril e a alteração do padrão topográfico na abertura da cava1.

Ditas condutas atingem, alterando-o, o solo que é um recurso ambiental. 
Podem, assim, causar degradação no recurso natural solo bem como podem atin-
gir outros elementos como a flora e a fauna. Também os recursos hídricos podem 
ser atingidos danosamente. Exemplificativamente, a atividade de garimpagem no 
leito de um rio pode degradá-lo sensivelmente, a extração de um recurso mineral 
encravado no solo pode gerar alterações ofensivas, inclusive no lençol freático. 
De conseqüência, a simples atividade de mineração configura perigo ao meio am-
biente e, em muitas oportunidades, poderá danificá-lo significativamente.

Em razão de suas potenciais conseqüências danosas foi que a Constituição 
Federal, em seu artigo 225, § 2º determinou a quem explora recurso mineral, a 
obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. Ainda, o que bem reflete a 
sua potencialidade de poluição, exigida legalmente a prévia autorização do ór-
gão ambiental para os trabalhos de pesquisa e lavra em áreas de conservação, 
autorização pelo órgão ambiental que as administre (artigo 17 da Lei 7805/89). 
Necessária, igualmente, a expressa autorização do Ministério das Minas e Energia 
à pesquisa mineral (artigo 15 do Código de Mineração, Decreto-lei 227/67). Tam-
bém à garimpagem indispensável autorização, sob o regime de permissão, pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral (artigo 10, da Lei 7805/89). 

1  Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 8a.edição, 1998, p.614
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Destaque-se que em muitas áreas vedada será a autorização, como nos par-
ques nacionais, nas reservas biológicas, nas estações ecológicas, onde apenas 
poderá ser efetuada pesquisa científica  que, como refere Paulo Affonso Leme 
Machado, não se confunde com a pesquisa mineral2. Referidas áreas são três das 
categorias de unidades de proteção integral na sistemática da lei que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9985, de 18 de julho de 
2000). Dentre as unidades de uso sustentável, vedada está, expressamente, a ex-
ploração de recursos minerais nas reservas extrativistas pelo artigo 18, § 6º da 
mesma lei, enquanto nas reservas particulares do patrimônio natural somente ad-
mitida a pesquisa científica (artigo 21, § 2º, I). 

2. CrImInAlIzAção dA utIlIzAção de reCursos mInerAIs

Tendo em vista a proibição legal em determinadas   áreas e a necessidade 
de prévia autorização para as atividades de mineração, o Direito Penal Ambien-
tal, como instrumento de proteção do meio ambiente, refletindo, no entanto, a 
necessidade de um desenvolvimento sustentável, que, por vezes, passa pela uti-
lização dos recursos minerais, também se ocupou da mineração. Admitido, com 
restrições, o uso de minerais, mas preocupado em garantir o equilíbrio ecológi-
co na sustentabilidade do ambiente, que é um recurso até para as futuras gera-
ções, protege, o direito criminal, o meio ambiente com medidas acauteladoras, 
visando a prevenção de danos, tipificando delitos de perigo. Assim, criminaliza 
o uso dos recursos minerais e até atividades tendentes ao uso, a ponto de prever 
como crime condutas visando dita utilização, punindo atividades de extração e, 
por vezes, até de pesquisa na busca dos minerais. Foi o que fez a Lei dos Crimes 
Contra o Meio Ambiente ao tipificar os delitos previstos nos artigos 55 e 44, o 
primeiro na seção da poluição e outros crimes ambientais, o segundo dentre os 
crimes contra a flora.

2.1 Crime de Pesquisa, lavra ou extração de minerais

Atividades, desde a pesquisa, tendentes ao uso de minerais estão criminaliza-
das pela Lei 9605, de 12 de fevereiro de 1998, ao assim dispor :

 Art. 55 – Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a 
competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 
com a obtida :

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

2  obra citada, p.618
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2.1.1 Análise do tipo 

No aspecto objetivo, ampliado o tipo pela nova lei. Anteriormente, conforme 
previsto no artigo 21, “caput”, da Lei 7802/89, somente constituía crime a extra-
ção de minerais. Agora, além da extração, também criminalizadas a pesquisa e a 
lavra de tais recursos. Em razão da potencialidade degradadora das atividades de 
mineração em geral, inclusive da própria pesquisa que demanda atos sobre o solo 
e sua cobertura vegetal, com possibilidade de danificar, bem andou a legislação 
no estender a tipificação.

Trata-se de crime de ação múltipla, já que várias as formas de condutas pre-
vistas para a realização de delito. E de conteúdo variável, bastando a prática de 
uma das condutas para haver o delito e, mesmo que praticadas mais de uma delas, 
continuará a existir único crime, o que, para alguns intérpretes, configuraria con-
curso aparente de normas resolvido pelo princípio da alternatividade. Na verdade, 
não existe concurso mesmo aparente, já que não há mais de uma norma com pos-
sibilidade de ser aplicada a única conduta, mas, sim, situação em que se trata de 
decidir sobre a aplicação, por mais de uma vez, de mesma lei sobre mais de uma 
conduta. Não há, assim, normas em conflito. Havendo mais de uma conduta, por 
exemplo, além da pesquisa a lavra e extração dos minerais, ditas circunstâncias 
somente influenciarão na aplicação pena.  

As condutas tipificadas são executar pesquisa, lavra ou extração de re-
cursos minerais. Ditas atividades vem definidas pelo Código de Mineração, o 
Decreto-Lei 227, de 28.02.1967: pesquisa é “a execução dos trabalhos neces-
sários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade 
do seu aproveitamento econômico” (art.14), lavra é “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”, 
extração vem a ser a ação de retirar os recursos minerais (no que também pode 
integrar a conduta lavra pela definição legal já citada), retirada que pode ser 
feita de qualquer modo, inclusive, através de instrumentos rudimentares na ex-
tração de minerais, como na garimpagem, faiscação e cata, definidos pelo artigo 
71, incisos I, II e III, do Código de Mineração.  

Para que se evidencie o tipo, no entanto, outro elemento de ordem nor-
mativa é necessário: que ditas condutas sejam praticadas sem autorização, 
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com as obtidas. Destaque-
se que somente poderão ser concedidas em áreas em que possível obtê-las, já 
que em determinadas unidades de conservação vedada estará a mineração, 
como apontado anteriormente. 

Acaso possível e concedida a autorização, aquelas condutas de pesquisa, 
lavra ou extração, por óbvio, serão atípicas porque ausente elemento, embora nor-
mativo, integrante do tipo.

O crime em exame, é de mera conduta, bastando a prática de qualquer das 
ações descritas no tipo, sem ou em desacordo com a autorização (em sentido am-
plo) para a consumação do delito, não sendo necessário dano ao ambiente. Não é 
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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 naquelas ativi-
dades em razão da potencialidade de dano delas decorrente. O elemento subjetivo 
será o dolo tão somente.

2.1.2 Concurso com outros crimes: poluição (artigo 54 da lei 9605/98), usurpação de 
recursos minerais (art. 2ºda lei 8176/91) e extração de minerais em florestas (art. 44, 
da lei 9605/98)

Importa examinar o conflito entre o delito do artigo 55 da Lei dos Crimes 
Contra o Meio Ambiente e os delitos do artigo 54 da mesma lei, qual seja, de 
poluição (que pode decorrer das atividades de mineração previstas no artigo 55), 
de usurpação pela produção de bens ou exploração (art.2º, da Lei 8176/91) dos re-
cursos minerais  que venham a ser extraídos através aquelas atividades tipificadas 
pelo artigo 55, bem como entre a extração prevista no referido dispositivo da Lei 
9605/98 e a extração de minerais em florestas que constitui conduta tipificada no 
artigo 44 da mesma lei de proteção penal do ambiente.

Configuram ditos conflitos mero concurso aparente de normas que, como tal 
(aparente e não verdadeiro) se resolve pela aplicação de somente uma das normas, 
aquela que prevalecerá de acordo com os princípios da especialidade, da subsidia-
riedade ou da consunção?

Ou evidenciadas situações de autêntico concurso de normas, o que importa 
no reconhecimento de mais de um crime, seja pelo concurso material, seja pelo 
concurso formal de delitos? A meu juízo, a solução não é idêntica para todas as 
situações.

Havendo mais de uma conduta, mais de uma ação ou omissão e cada uma 
delas corresponder à descrição das condutas incriminadas em diferentes normas 
penais, haverá, por óbvio, concurso material de crimes. Todavia, se uma conduta 
constituir preparação, fase antecedente, por exemplo, ou não representar maior 
dano ao bem atingido pela primeira conduta ou configurar exaurimento da ação 
prevista noutra norma, haverá antefato ou posfato impuníveis, o que para alguns 
constituiria também concurso aparente de normas, mas que, de qualquer sorte, 
terá a mesma solução: somente se pune uma conduta, qual seja, a principal.  

Quando houver única conduta ou um mesmo contexto de ação, a situação 
torna-se um tanto mais complicada e a nota de distinção entre os dois concursos de 
normas está em precisar se a conduta una ou em unidade contextual ofendeu, ou 
colocou em perigo, um ou mais bens jurídicos tutelados pelas normas em conflito. 
Acaso atingido ou ameaçado único bem ou interesse tutelado ou o atingimento de 
um bem é meio, conduta inicial ou elemento constitutivo da ofensa a outro bem, 
haverá concurso aparente de normas porque a unidade não poderá configurar plu-
ralidade de delitos, aplicando-se a norma preponderante segundo os princípios já 
elencados. Se ofendidos ou ameaçados mais de um bem ou interesse, tratar-se-á 
de concurso formal de crimes que implicará em concurso de normas.
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2.1.2.1 Concurso com o delito do artigo 54 da lei 9605/98

Entendo aparente o conflito de normas no caso, embora respeitáveis opini-
ões em contrário que se inclinam pelo concurso formal de crimes3.

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 artigo 3º, da Lei 6938/81, degradação da qualidade ambiental,  
é a “alteração adversa das características do meio ambiente”(inciso 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” (inciso 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” (artigo 54 da Lei 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 das condutas descritas no 
artigo 55 da Lei 9605/98, bastando qualquer delas como acentuado, con-
figurado estará o delito em questão que é de perigo ao meio ambiente, já 
que com potencialidade (aquelas condutas) de causar degradação. O perigo, 
pois, é de degradação e de poluição, tanto que o artigo 55 vem inserido, na 
lei de proteção do meio ambiente na seção da poluição. Como afirmamos, 
para a configuração do tipo do artigo 55, não é necessária degradação já que 
basta o perigo presumido naquelas atividades.

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-
seqüência, na aplicação da pena, desde que não configure poluição 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 artigo 54 da mesma 
lei. Destaque-se que poluição sempre haverá quando se tratar do crime do arti-
go 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 
(obviamente, à configuração do tipo devem se somar à poluição outros elementos 

3  Machado, Paulo Affonso Leme, Da Poluição e de Outros Crimes Ambientais na Lei 9.605/98, em Revista Direito Am-
biental, Ed. Revista dos Tribunais,1999,vol.14, p.15, Prado, Luiz Regis, Crimes Contra o Ambiente, Ed. Revista dos Tri-
bunais, 1998, p.179, Bello Filho, Ney de Barros, Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, Brasília Jurídica, 2000, 
pp.282/283
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– conseqüências de perigo ou dano à saúde humana, ou de dano significativo à 
flora ou à fauna). 

Assim, o crime do art. 55 é de perigo, enquanto o do art. 54 é de dano ao meio 
ambiente. Se resultarem de uma mesma atividade de mineração, haverá concurso 
aparente de normas, reconhecendo-se único delito, prevalecendo a norma do artigo 
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 jurí-
dico. No caso, o crime do art. 55 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 pro-
teger 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 humana que não é protegida 
pelo artigo 55 da Lei 9605/98 e nem sempre é diretamente tutelada pelo artigo 54.

2.1.2.2 Concurso com o delito do artigo 2º , da lei 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”.

Ney de Barros Bello Filho entende ter sido dito dispositivo legal revogado 
pelo artigo 55 da Lei 9605/98, 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 an-
terior, enquanto Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, posiciona-se pelo concurso 
formal de crimes4.

Inclino-me pelo concurso de crimes, que poderá ser formal ou material, 
conforme decorram de uma ou de distintas ações. Cumpre observar que o delito 
tipificado no artigo 55 da Lei 9605/98,  é  crime contra  o ambiente. Ao tipificar as 
condutas de pesquisa, lavra e extração de recursos minerais, como já foi destaca-
do, em razão da potencial degradação, criminalizou-se o perigo ao ambiente. Não 
houve preocupação em também tutelar o patrimônio da União, tanto que somente 
descritas condutas visando a retirada dos recursos e não seu uso econômico tam-
bém, ao contrário do que fez a Lei 8176/91 que previu a produção de bens e a pró-
pria exploração com sentido mais amplo que o de pesquisa. Não houve, portanto, 
revogação do dispositivo da última lei.

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

4  obra citada, pp.284 e 222, respectivamente
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Distintos, portanto, são os bens tutelados pelas duas normas incriminadoras, ou 
seja, o ambiente no artigo 55 da Lei 9605/98  e o patrimônio da União no artigo 2º da 
Lei 8176/91. Sendo distintos os bens ou interesses protegidos, acaso atingidos por mes-
ma conduta, haverá concurso formal de crimes. Se decorrem de mais de uma conduta, 
material será o concurso. Não se trata, entendo, de concurso aparente de normas.

E, mais, especificou a Lei 8176/91 a produção de bens (a que, por óbvio, pre-
cede a atividade de mineração) bem como a exploração de matéria-prima perten-
cente 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 
conduta prevista no artigo 55 da lei ambiental penal, também tem sentido mais 
amplo, podendo configurar 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 deli-
tos de única ou distintas ações.

 2.1.2.3 Concurso com o crime do artigo 44 da lei 9605/98

Como dito dispositivo da Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente tipifica a 
conduta de extração de recursos minerais, coincide em parte com o previsto no ar-
tigo 55 da mesma lei. Todavia, restringe seu âmbito às florestas de domínio públi-
co ou de preservação permanente. De logo, salta aos olhos prevista única conduta 
em mais de uma norma mas com especificação. Repete, pois, o artigo 44, embora 
parcialmente, elemento configurador do tipo do artigo 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 artigo 
44, norma especial que é em relação à outra.   

2.2 Crime de extração de minerais em Floresta

A Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, em seu artigo 44, considerou 
como crime conduta que, pelo artigo 26, “o”, do Código Florestal, era tratada 
como contravenção penal. Manteve a mesma descrição da figura típica: 

Art. 44 – Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preserva-
ção permanente, sem prévia autorização, pedra areia, cal ou qualquer espécie 
de minerais:

Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

 2.2.1 Análise do tipo 

Como recém observado, em razão do princípio da especialidade, a extração 
de mineral, se ocorrer em floresta de domínio público ou de preservação perma-
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nente, configurará o delito do artigo 44 que prevalece, como especial, ao tipo mais 
genérico do artigo 55 da mesma Lei nº 9605/98.

Tipificada também atividade de mineração, restrita, no entanto, à extração, 
de modo que não prevista a pesquisa que será mera preparação do crime. 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 extração, que há 
de ser onde se encontre floresta de domínio público ou de preservação permanen-
te. Floresta de preservação permanente são as assim consideradas pelos artigos 2º 
e 3º do Código Florestal (Lei nº 4771/65), tratando-se neste aspecto, o artigo 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. Ele-
mento normativo do tipo, portanto. Autorizada a extração, não haverá tipicidade 
na conduta.

Subjetivamente, admissível apenas a forma dolosa, já que não prevista a cul-
pa, sempre excepcional como determina o artigo 18, § 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.

2.2.2 Concurso com outros crimes (dos artigos 54 e 55 da lei 9605/98, de usurpação 
de recursos minerais da lei 8176/91, de degradação à floresta em terras de domínio 
público ou devolutas ou à floresta de preservação permanente)

Na mesma linha de argumentação feita quanto ao crime do artigo 55, norma 
geral em relação ao artigo 44, concurso de crimes há com o delito de usurpação 
previsto no artigo 2º da Lei 8176/91, que tutela o patrimônio da União, enquanto 
o artigo 44 protege o meio ambiente.

Como já acentuado anteriormente, concurso aparente de normas existe 
entre o delito do artigo 44 e o tipificado pelo artigo 55 da Lei dos Crimes 
contra o Meio Ambiente, prevalecendo o primeiro crime  pelo princípio da 
especialidade (item 2.1.2.3).

Também com o crime de poluição previsto no artigo 54 da mesma lei há 
conflito aparente de normas resolvido, em tal situação, pelo princípio da subsidia-
riedade tácita, prevalecendo o crime de dano, no caso, o de poluição, como igual-
mente foi apontado quando do exame do delito previsto no artigo 55 que, assim 
como o artigo 44, criminaliza mero perigo ao ambiente  (item 2.1.2.2).

O delito previsto no artigo 44 pode ser decorrente de extração de recursos 
minerais em florestas de domínio público ou consideradas de preservação per-
manente. Trata-se, como já bem salientado, de tipificação do perigo ao ambiente 
decorrente daquela atividade, potencialmente danosa, sem a necessária autoriza-
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ção. Já os crimes dos artigos 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 mes-
mo bem tutelado. Se resultarem da mesma atividade de extração de mineral, have-
rá concurso aparente de normas, reconhecendo-se único delito, no caso de dano, 
prevalecendo as normas dos artigos 50-A e 38 que tipificam crimes mais graves. 
Entre o perigo e o dano ao mesmo bem jurídico tutelado, no caso  floresta de do-
mínio 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 penalmente. Único crime, pois, existirá, qual seja, o tipificado pelo 
artigo 38 ou 50-A. Salvo se crime mais grave ainda decorrer, como o de poluição 
previsto no artigo 54, com destruição significativa de floresta de preservação per-
manente, conflito que será analisado a seguir.

3. CrImInAlIzAção dA deGrAdAção Pelo uso de reCursos mInerAIs

As atividades de mineração, previstas no “caput” do artigo 55 da Lei 9605/98, 
execução de pesquisa, lavra e extração de recursos minerais causam impacto no 
meio ambiente, degradando a área onde realizadas. Em razão disso, prevê a Cons-
tituição Federal, no artigo  225, § 2º, a obrigação, daquele que explorar tais recur-
sos,  de recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução exigida 
pelo órgão público competente, na forma da lei. Não o fazendo, a simples omissão 
de recomposição constituirá delito.

3.1 Crime de omissão de recuperação da área Pesquisada ou explorada

Após tipificar as atividades de mineração, executadas sem autorização ou em 
desacordo com a concedida, a lei penal de proteção do ambiente, criminalizou a 
ausência de recomposição da área degradada, prevendo:

Art. 55 – 

Parágrafo único – Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área 
pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, con-
cessão ou determinação do órgão competente.

Trata-se de crime omissivo próprio que se consuma com o não cumprimento 
do dever legal de recompor o dano causado com a pesquisa, lavra ou extração dos 
recursos minerais. Sendo crime omissivo próprio, inadmissível tentativa, já que 
a consumação se dá com o não fazer. Ou o agente cumpre o dever, realizando a 
conduta de recuperação, ou deixa de fazê-lo e o crime já estará consumado.

A recomposição deve obedecer a plano previamente apresentado e exigível 
pelo órgão ambiental quando da autorização, permissão, concessão ou licença da 
atividade de mineração. Também, por determinação ulterior poderá ser exigida a 
recomposição como estabelece a norma penal.
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3.2 outros Crimes de degradação pela utilização de recursos minerais

Outros delitos poderão ocorrer, acaso não recuperada a área pesquisada, ou 
explorada, com degradação expressiva, como, exemplificativamente, os crimes de 
poluição previsto no artigo 54, ou de dano em floresta de preservação permanente 
tipificado pelo artigo 38, em conflito aparente, respectivamente, com os artigos 
55 (“caput” e parágrafo único) e 44 da Lei 9605/98, prevalecendo os delitos de 
dano mais graves, quais sejam, o artigo 54 e o 38 já que se produziram os danos 
decorrentes das condutas de perigo  previstas nos artigos 55 e 44. O artigo 38 já 
examinei noutra oportunidade5. O artigo 54 será analisado adiante.

3.2.1 Crime de Poluição

O conceito de poluição penal, como já foi destacado, é mais restrito do que 
no âmbito cível, em razão da mínima intervenção do Direito Penal e de sua de-
corrente fragmentariedade. Somente pode constituir crime a conduta que estiver 
descrita em norma penal como um tipo, ou seja, conduta incriminada. A norma 
tipificadora da reserva legal, no caso, vem a ser o artigo 54 da Lei dos Crimes 
Contra o Meio Ambiente que dá a nota da ilicitude penal à conduta degradadora 
ao meio ambiente. E o fez, a nosso ver, como apontaremos adiante, um tanto 
restritivamente ao contrário do que convinha a uma mais adequada proteção do 
meio ambiente.

Descreve o artigo 54 da Lei 9605/98: “Causar poluição de qualquer natureza 
em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. A 
pena a tal conduta será, além da multa, de um a quatro anos de reclusão, em caso 
de dolo e de seis meses a um ano de detenção, havendo culpa.  

3.2.1.1 Análise do tipo. Crime de perigo concreto à pessoa e de dano ao meio ambiente

Constituem elementos objetivos do tipo causar, ou seja, apresentar nexo de 
causa e efeito, produzir poluição que se confunde com a poluição conceituada 
pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em seu artigo 3º, inciso III já 
analisado em tal aspecto. Até aqui, então, o conceito de poluição ambiental cons-
titui elemento do tipo do crime de poluição penal, pelo que podemos dizer que o 
artigo 54 da Lei 9605/98 é norma penal em branco complementada pelo citado 
artigo 3º, III da Lei 6938/81.

A poluição poderá ser de qualquer natureza como refere a lei penal, de modo 
que pouco importa seja do ar, do solo, da água. Todavia, como a esfera penal é 
mais restrita, não basta a poluição em geral, já que deverá atingir níveis tais que 

5  Lecey, Eladio, Crimes e contravenções florestais: o impacto da Lei 9605/98, em Revista de Direito Ambiental 16, RT, 
1999, pp.35 e segs.
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tragam resultados naturalísticos constituindo  perigo (possam resultar) ou danos 
à saúde humana.  

Interessante destacar que o crime em análise, relativamente à pessoa, é crime 
de perigo concreto, já que, na descrição da conduta incriminada encontra-se a 
possibilidade de dano à saúde humana como elemento integrante do tipo. Como é 
sabido, sempre que a conduta descrita – destaque-se, a conduta descrita na norma 
e não no caso concreto –  representa perigo ao bem tutelado, o crime será de peri-
go concreto e não apenas abstrato, hipótese em que a conduta descrita deixaria o 
bem inalterado, presumindo-se o perigo com a simples conduta.

Cumpre observar, ainda, que basta o perigo à saúde humana decorrente 
de poluição de qualquer natureza de modo que entendemos que a poluição 
sonora, acaso evidenciada possibilidade de dano à saúde das pessoas, configu-
rará também o crime.

O perigo à pessoa haverá de ser constatado em concreto, em conformidade 
com os níveis de poluição. Nesse aspecto, tuteladas mais significativamente as 
pessoas, embora também o meio ambiente, já que da poluição, que é degradação, 
sempre resulta alteração adversa ao meio ambiente. Todavia, como já apontado, 
não basta dita alteração à configuração da infração criminal. 

Outro elemento objetivo do tipo em exame vem a ser o resultado naturalísti-
co de dano expressivo à flora e à fauna, eis que também poderá haver crime se da 
poluição ambiental decorrer a mortandade de animais ou a destruição significa-
tiva da flora. Neste aspecto, então, quanto ao meio ambiente, como bem tutelado 
pela norma penal, é mais restrita a área de incidência do tipo, eis que, se não 
existir dano significativo ao elemento ambiental flora ou fauna naqueles níveis, 
não haverá crime, a não ser, por óbvio, que da poluição ambiental resulte perigo 
ao menos à saúde humana, no que o bem tutelado já não será apenas o ambiente. 
Assim, degradação de outros recursos do ambiente não constituirá o crime de 
poluição se não houve perigo ou dano à pessoa ou dano expressivo à flora e fauna, 
naqueles níveis.

Se houver mais de um resultado (por exemplo: dano à pessoa e ao meio am-
biente) haverá ainda crime único, já que o delito do artigo 54 é de ação múltipla e 
de conteúdo variável. Em tais delitos, presente um ou outro resultado, bastará ao 
reconhecimento do tipo e, de outro lado, presentes mais de um, único delito ainda 
estará configurado.

Ditos níveis vêm a ser a mortandade de animais, ou seja, a morte de consi-
derável quantidade de espécies da fauna. Se não atingir dita significação, poderá 
haver, isoladamente, outro crime contra a fauna, como a conduta tipificada no 
artigo 29 da Lei 9605/98 que exige, todavia, o elemento subjetivo dolo.

Em se tratando do recurso ambiental flora, haverá de ser significativa sua 
destruição, o que deverá ser apurado tendo em vista o meio em que ocorreu o 
dano. Se não for tal a qualificação do dano,  poderá haver, unicamente, outro cri-
me contra a flora, como os previstos nos artigos 38, 40, 48, 49 ou 50.

No aspecto material do tipo deverá haver, ainda e por óbvio, nexo causal 
entre as condutas causadoras de poluição e os resultados naturalísticos à pessoa ou 
aos recursos ambientais flora e fauna. As condutas degradadoras poderão decorrer 
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de ação (ou ações) em sentido restrito (comissão, fazer, agir) ou de omissão, que 
será descumprir dever de agir para evitar o resultado nos termos do artigo 13, 
parágrafo 2º, do Código Penal, incluindo-se a nova concorrência por omissão do 
dirigente da pessoa jurídica trazida pelo artigo 2º, parte final da Lei 9605/98.

O elemento subjetivo do tipo será o dolo, no “caput”, prevista também a 
culpa no parágrafo 1º do artigo 54. 

3.2.1.2 Formas qualificadas

O parágrafo 2º do mesmo artigo descreve cinco formas qualificadas do deli-
to de poluição, cominando penas mínima de um ano (idêntica à da forma básica) e 
máxima de cinco anos de reclusão, sendo de se observar não cominada, inexplica-
velmente, multa cumulativa como está prevista no “caput” do artigo 54. Trata-se, 
assim, de tipo derivado, com os mesmos elementos objetivos do tipo fundamental 
(previsto no “caput”) acrescido das circunstâncias qualificadoras. Aplicável, pois, 
pelo princípio da especialidade, o tipo derivado. 

Sabidamente, incabível a responsabilização objetiva em direito penal. As-
sim, o elemento subjetivo, nos crimes qualificados, como de resto para qualquer 
causa de aumento ou agravante, será, pelo menos, culpa na circunstância mais 
gravosa. No caso em exame, no mínimo preterdolo, ou seja, dolo na poluição e 
culpa no resultado ou circunstância qualificadora. É o que orienta, expressamente, 
o artigo 19 do Código Penal.

Das cinco circunstâncias que qualificam o delito de poluição, apenas a pre-
vista no inciso V não diz com o resultado da conduta tipificada, eis que o crime 
será qualificado pelo lançamento de resíduos, detritos, óleos ou substâncias ole-
osas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. As 
demais dizem com a conseqüência da degradação, ou seja, com o resultado. Todas 
as qualificadoras, no entanto, pelo princípio da culpabilidade em matéria criminal, 
devem ser informadas pela culpa.

3.2.1.3 Concurso com os delitos de lesão corporal grave e homicídio

Se do crime de poluição penal doloso decorrer  lesão corporal grave ou 
morte, as penas serão majoradas de um terço a metade na primeira hipótese e até 
o dobro na segunda hipótese, conforme prevê o artigo 58, incisos II e III da Lei 
9605/98. Para serem aplicadas ditas majorantes, no entanto, indispensável que os 
resultados tenham sido cometidos culposamente, ou seja, dolo na poluição e culpa 
na lesão grave ou no homicídio, segundo o já citado artigo 19.

Havendo dolo nos  referidos resultados, será caso de concurso formal de 
crimes, de poluição com a lesão grave ou homicídio, sendo que o concurso formal 
será imperfeito ou perfeito, conforme haja ou não desígnios autônomos.
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3.2.1.4 Concurso com os crimes contra a fauna silvestre e a flora

Da mesma sorte quanto aos resultados morte aos animais da fauna sil-
vestre (inclusive aquática como salientado) e os danos à flora, se culposos o 
dano irreversível à flora e ao meio ambiente em geral (aqui incluída a fauna) 
decorrentes de poluição penal dolosa, será caso de aumento de pena, nos termos 
do artigo 58, I da Lei 9605/98. Todavia, se houver dolo na morte de espécies 
da fauna silvestre ou no dano à flora, será caso do concurso do delito do artigo 
54 com os crimes   contra a fauna e a flora protegida penalmente (por exemplo, 
floresta de preservação permanente), como os tipificados pelos artigos 29, 38, 
40, 48, 49 ou 50 da Lei 9605/98.

Como já apontado anteriormente, os danos à flora e à fauna (inclusive aquáti-
ca) constituem elementos do tipo do artigo 54 ora em análise. Assim, se culposos, 
ficarão ditos danos contra a fauna e a flora absorvidos pelo crime de poluição.

Se tais danos forem irreversíveis (como explicita o inciso I do artigo 58, 
danos à flora e ao meio ambiente em geral, aqui incluída a fauna) e decorrentes 
de poluição dolosa, será caso de aumento da pena, de um sexto a um terço, como 
prevê o citado dispositivo da Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente. De se 
destacar, no entanto, que tais danos a constituírem causa de aumento do crime de 
poluição somente serão aqueles que não configurarem crimes mais graves, não 
havendo, em tais casos, conflito aparente de normas e, sim, concurso de crimes.

Tal conclusão decorre da aplicação subsidiária das mencionadas causas de 
aumento, expressamente determinada pelo parágrafo único do artigo 58 da Lei nº 
9605/98, já que “as penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se 
do fato não resultar crime mais grave”.

Assim, se houver dolo na morte de espécies da fauna silvestre ou no dano à 
flora protegida penalmente, será caso de concurso do crime do artigo 54 com os 
delitos contra a fauna e a flora, como os tipificados pelos artigos 29, 38, 40, 48 49 
ou 50 da Lei nº 9605/98.

Destaque-se, mais uma vez, que o artigo 58, parágrafo único da lei ambien-
tal bem explicita a subsidiariedade dos incisos I, II e III. Ou seja, as majorantes 
só incidirão se não configurarem crime mais grave, de modo que somente serão 
aplicados os aumentos se houver culpa nos resultados mais graves (dano irrever-
sível à flora ou ao meio ambiente em geral, lesão grave ou morte de outra pessoa). 
Se houver dolo em tais resultados, não haverá incidência das majorantes e haverá 
concurso de crimes entre os delitos de poluição com os crimes dolosos contra a 
pessoa ou ao meio ambiente. 

3.2.1.5 Conflito com o artigo 271 do Código Penal. revogação

O artigo 54, “caput” da Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente, segundo 
entendo, revogou o artigo 271 do Código Penal. Conforme dito dispositivo legal, 
constituía crime “corromper ou poluir água potável, de uso comum ou particular, 
tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde”. Da poluição de água 
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potável sempre decorrerá, por óbvio, perigo de dano à saúde humana, pelo me-
nos. Assim, haverá situação tipificada pela Lei nº 9605/98 que, por ser posterior, 
revogou o artigo do Código Penal, já que descritas as mesmas condutas, no Códi-
go Penal e na primeira parte do “caput” do artigo 54 da Lei nº 9605/98. As duas 
condutas apresentam sempre perigo à saúde humana.

Poder-se-ia concluir pela revogação parcial e que teria  remanescido o tipo 
do artigo 271 do Código Penal quanto à conduta de corromper, no entendimento 
de que corrupção seria distinta de poluição, já que no artigo do Código Penal 
inseridos os dois verbos. Na verdade, corrupção e poluição se confundem, sendo, 
ambas, degradação do meio ambiente. No conceito da Lei nº 6938/81 (artigo 3º, 
inciso III) poluição é a degradação ambiental, dentre outras, a que prejudica a 
saúde da população, no que se enquadra a expressão corrupção (tornar podre, 
estragar, alterar, adulterar) no mesmo sentido de poluição (sujar, conspurcar), tor-
nando prejudicial, no caso, à saúde.

Assim, consoante entendo, houve revogação integral do artigo 271 do Có-
digo Penal

3.2.1.6 Concurso com o crime de envenenamento de água (artigo 270 do Código Penal                               

O Código Penal, no artigo 270, primeira parte, descreve como crime, punindo com 
reclusão, de dez a quinze anos, “envenenar água potável, de uso comum ou particular”. 
Dita conduta, logicamente, é também degradar, poluir o recurso ambiental água. 

Há quem entenda ter sido a primeira parte do mencionado artigo do Código 
Penal revogada pelo artigo 54 da Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente6.

Envenenar, no entanto, não é apenas degradar ou poluir. É poluir a água, 
envenenando-a. É colocar veneno, ou seja, substância capaz de matar. Trata-se 
de conduta bem mais reprovável do que a de poluir com outra substância ou de 
outra forma. A lesividade é  mais acentuada, já que o perigo de dano é bem mais 
expressivo (perigo à vida e não só à saúde humana) e muito mais provável (bem 
mais significativa a probabilidade ofensiva do veneno). Tanto que a pena comina-
da é bastante severa, de dez a quinze anos de reclusão, enquanto a pena do artigo 
54 da Lei nº 9605/98 é de um a quatro anos.

Trata-se de conduta mais específica. É envenenar e não apenas poluir. Deste 
modo, havendo envenenamento de água potável, haverá, por óbvio, também po-
luição do meio ambiente, mas com probabilidade de dano bem mais significativa. 
Assim, a poluição ficará absorvida pelo envenenamento. Aplica-se, de conseqüên-
cia,  a norma do artigo 270, do Código Penal, que versa sobre crime mais grave e 
também abarca o conteúdo do injusto do artigo 54, em detrimento do dispositivo 
da Lei nº 9605/98 . Trata-se de concurso aparente de normas resolvido pelo prin-
cípio da especialidade porque a regra do Código Penal, no caso, é especial em 
relação à outra.  

6  Freitas, Vladimir e Gilberto Passos de, Crimes Contra a Natureza (de acordo com a Lei 9605/98), p.169 e Prado, Luiz 
Regis e Bitencourt, Cezar Roberto, Código Penal Anotado, p. 829
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3.2.1.7 Concurso com o crime do artigo 33 da lei 9605/98

Tipifica dito dispositivo legal a conduta de “provocar, pela emissão de efluen-
tes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática 
existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras”.
Haverá, com as condutas descritas, sempre poluição hídrica e a morte de espécies 
da fauna aquática. Trata-se, portanto, também de poluição penal, no caso, ape-
nada menos severamente que o tipo do artigo 54 da Lei 9605/98. Se da poluição 
decorrente de tais condutas de emissão de efluentes ou carreamento de materiais, 
além da morte de peixes, houver perigo ou dano à saúde humana ou a mortandade 
de animais outros, será caso de aplicação do artigo 54 em detrimento do artigo 
33 pelo princípio, segundo entendo,  da subsidiariedade tácita. Acaso da poluição 
decorrente daquelas condutas resultar somente a morte de peixes, aplicável será a 
norma do artigo 33, autêntico “soldado de reserva”, somente instrumentalizada se 
não for caso da norma principal (artigo 54). 

Penso que não poderá haver concurso formal de crimes, já que o artigo 54 
tem como um de seus elementos também a mortandade de animais, no que fica in-
cluída a fauna aquática, salvo quando esta última espécie for a única perecida em 
razão da conduta poluidora. Ou seja, reitere-se, desde que não haja dano à flora, 
à fauna silvestre (exceto peixes) ou que não se configure perigo ou dano à saúde 
humana é que será aplicado o artigo 33. Mesmos bens atingidos (no caso da fau-
na), portanto, decorrendo de conduta una, não poderá haver concurso de crimes e, 
sim, concurso aparente de normas, prevalecendo aí a principal.

3.2.1.8 Crime de Perigo ao meio Ambiente em decorrência de Poluição

O artigo 54 da Lei 9605/98, no tocante ao meio ambiente como bem/interes-
se tutelado, no “caput” e nos parágrafos primeiro e segundo, somente criminaliza 
a poluição se decorrer dano significativo à flora ou à fauna.

O parágrafo terceiro do mesmo artigo pune o perigo, ao prever que in-
cide nas mesmas penas do crime de poluição penal qualificada (reclusão de 
um a cinco anos) “quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade 
competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave 
ou irreversível”.

Não é crime de dano, portanto, bastando o risco. Sequer precisa ocorrer 
degradação, mesmo que em pequena escala. Assim, não se apresenta integrante 
do tipo o resultado poluição. Suficiente à caracterização do delito o risco de 
dano ambiental, grave ou irreversível, desde que decorrente de ato capaz de po-
luir, já que se trata de crime previsto em parágrafo do artigo 54 que versa sobre 
a poluição penal.

Criminalizado, pois, o risco, o perigo que há de ser, no entanto, grave e ir-
reversível. Indispensável, outrossim, a omissão de medidas de precaução quando 
exigidas pela autoridade competente. Neste aspecto, trata-se de norma penal em 
branco, já que será complementada a norma penal incriminadora por norma a 
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ser emanada da autoridade. Exigência que pode se dar de duas formas, segundo 
Vladimir e Gilberto Passos de Freitas: específica, diante do caso concreto, ou 
de ordem genérica para determinadas situações-tipo7. Ditas medidas poderão ser, 
como aponta Leme Machado, a suspensão momentânea de atividades de uma fá-
brica, a mudança de itinerário na circulação de veículos a motores, ou a restrição 
a essa circulação8.

Nesse caso, ao tipificar a ausência de precaução e o perigo ao meio ambien-
te, mais protetora se apresenta a norma da nova lei se comparada com o crime de 
poluição penal previsto no artigo 15 da Lei de Política Nacional do Meio Am-
biente. No entanto, restrita a criminalização à conduta omissiva (de precaução) e 
condicionada à exigência da autoridade. Noutros aspectos se nos afigurava mais 
protetiva ao ambiente a antiga lei penal.

3.2.1.9 Comparativo entre o Crime de Poluição Penal da lei 9605/98 e o do revogado 
Artigo 15 da lei 6938/81

O artigo 15 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente foi revogado pelo 
artigo 54 da Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente que deu nova definição ao 
crime de poluição penal. Na antiga descrição legal constituía crime de poluição 
a conduta do “poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou 
vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente”.

Num aspecto era mais expressiva a proteção penal ao meio ambiente do que 
na atual definição legal. Hoje, como já foi analisado, para se caracterizar o crime, 
quanto ao bem tutelado meio ambiente, há de haver dano significativo à flora ou à 
fauna. É, portanto crime de dano quanto ao ambiente. Na antiga lei bastava perigo 
à fauna ou flora. Se acaso ocorresse dano aos elementos fauna ou flora, desde que 
irreversível, havia aumento de pena até o dobro.

No tocante às penas cominadas, a lei antiga previa para o tipo básico (com 
perigo ao ambiente apenas) as sanções de um a três anos de reclusão, mas com 
aumento até o dobro (dois a seis anos) se decorresse dano irreversível à fauna, 
à flora e ao ambiente. Mais ampla também era a proteção neste aspecto, eis que 
dano (irreversível) ao ambiente em geral já era criminalizado, enquanto na nova 
lei restrito à flora e fauna.

A nova lei penaliza com um a quatro anos de reclusão (o máximo cominado 
é maior) mas restrito à ocorrência de dano significativo à flora e fauna, quando lá 
bastava o perigo, com duplicação das sanções acaso dano irreversível decorresse. 
Também nesse aspecto mais favorável era a lei antiga.

De positivo há que se apontar a explicitação de que a poluição pode 
ser de qualquer natureza, ou seja, de qualquer elemento do ambiente (o que, 
penso, poderia ser admitido em interpretação relativamente à redação anti-

7  obra citada, p.183
8  Da Poluição e de outros crimes ambientais na Lei 9605/98, em Revista Direito Ambiental, Ed. Revista dos Tribu-
nais,1999,  14, p.14
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ga), bem como a tipificação da ausência de precaução no parágrafo terceiro. 
Também de positivo a tipificação da forma culposa prevista expressamente 
pelo parágrafo primeiro do artigo 54 da Lei nº 9605/98, enquanto a Lei nº 
6938/81 não criminalizava a culpa.

Penso, no entanto, que, embora avanços tivessem ocorrido, recuo também 
houve ao deixar de ser tipificado o perigo ao ambiente, salvo na restrita hipótese já 
examinada do parágrafo terceiro. Assim, necessária se faz examinar sugestão de 
alteração legislativa a incluir no “caput” do artigo 54 da Lei 9605/98 o resultado 
perigo (que haverá de ser concreto) de grave dano ao meio ambiente em decorrên-
cia de poluição de qualquer natureza.
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1. Introdução

Não é segredo, nem mesmo objeto de questionamentos, que a vida, a saúde 
e o bem-estar físico e psíquico do ser humano depende, em grande parte, das 
boas condições do ambiente, ou seja, do permanente equilíbrio ambiental. Tanto 
é verdade que a Constituição Federal afirma, com todas as letras, que o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é essencial a sadia qualidade de vida, o que 
faz a doutrina, inclusive, afirmar que a proteção do meio ambiente é a proteção da 
própria dignidade humana.1

Também não é segredo que a qualidade de vida almejada pela Constituição 
Federal não é concretizada única e exclusivamente pela harmonia ambiental mas 
por uma série de outros benefícios proporcionados à coletividade pelas atividades 
econômicas, pelas obras de infra-estrutura etc., como, p.ex., energia elétrica, ali-
mentos, combustíveis, transportes etc.

As atividades econômicas que proporcionam tantos benefícios podem pro-
porcionar, concomitantemente, diversos malefícios – com destaque, aqui, para os 
malefícios ambientais ou, melhor dizendo, degradação ambiental.

Mas como não podemos abrir mão nem do desenvolvimento econômico nem 
da proteção ambiental – sem eles padeceríamos - certo é o comando que deter-
mina uma harmonização entre ambos, harmonização esta que colocará rédeas no 
desenvolvimento econômico, sem contudo proibi-lo ou estagná-lo, e que tolerará 
algumas mudanças negativas no statuo quo ambiental, sem, contudo, permitir ris-
cos graves e modificações  desproporcionais e insuportáveis.

1  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, p. 14.
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Disso resulta que certas atividades causadoras de impactos ambientais nega-
tivos serão desenvolvidas porque gerarão benefícios relevantes, alguns até mesmo 
imprescindíveis para a coletividade. 

No entanto, sempre com o intuito de reduzir as perdas ambientais ao mínimo 
possível, a Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional das Unidades de Con-
servação, exige do empreendedor uma compensação ambiental prévia, pelo qual 
as atividades causadoras de impactos ambientais NÃO MITIGÁVEIS (e, apesar 
disso, de realização necessária) deverão desembolsar uma determinada quantia (no 
mínimo 0,5% dos custos totais do empreendimento) que será utilizada para me-
lhorar a qualidade ambiental das áreas afetadas pelo empreendimento2, mediante a 
criação e implantação de unidades de conservação de proteção integral.

2. PrevIsão leGAl

O termo compensação é utilizado, no Direito Ambiental, para veicular dife-
rentes formas de se contrabalançar uma perda ambiental. O Código Florestal fala, 
por exemplo, em medidas compensatórias impostas ao interessado em suprimir 
vegetação de Áreas de Preservação Permanente (art.4º, §4º)3, ao mesmo tempo 
que trata da compensação de Reserva Legal (art. 44)4; a Lei da Mata Atlântica 

2  Na verdade, a lei do SNUC não diz claramente que o valor da compensação será aplicado exclusivamente na área afetada 
pelo empreendimento. Entretanto, fortalece-se um entendimento doutrinário de que os benefícios da compensação devem 
servir à população diretamente prejudicada pelo projeto, ou seja, à comunidade que vive ou se relaciona de alguma forma 
com a área afetada pela atividade.
3  “Art. 4º  A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de uti-
lidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, 
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
[...]
§ 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, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor.” (redação dada 
pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 2001). Oportuno informar que a Resolução CONAMA 369/2006 esclarece 
que medidas compensatórias devem ser adotadas em casos tais: recuperação ou recomposição de APP localizada na mesma sub-, 
bacia hidrográfica, prioritariamente na área de influência do empreendimento ou nas cabeceiras de rios (art. 5º, §2º).
4  “Art. 44.  O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou 
outra forma de vegetação nativa em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado o 
disposto nos seus §§ 5o e 6o, deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente:
I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de no mínimo 1/10 da área total ne-
cessária à sua complementação, com espécies nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual 
competente;
II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e
III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao 
mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento.
[...]
§ 4º  Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma micro-bacia hidrográfica, deve o órgão ambien-
tal estadual competente aplicar o critério de maior proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e 
a área escolhida para compensação, desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, quando houver, 
o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, e respeitadas as demais condicionantes estabelecidas no inciso III.
[...]
§5º  A compensação de que trata o inciso III deste artigo, deverá ser submetida à aprovação pelo órgão ambiental estadual 
competente, e pode ser implementada mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal, 
ou aquisição de cotas de que trata o art. 44-B.
§6º  O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas neste artigo, mediante a doação ao órgão ambiental 
competente de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundi-
ária, respeitados os critérios previstos no inciso III do caput deste artigo” (redação dada pela Lei 11.428/2006).
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estabelece compensação para supressão de vegetação deste bioma5; a Lei do Sis-
tema Nacional das Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000) prevê a compensa-
ção ambiental antecipada, para fins de implantação de empreendimentos causado-
res de significativa degradação ambiental e doutrina defende a compensação para 
os casos de danos ambientais irreversíveis, em que não seja possível a reparação 
in natura.

Neste breve ensaio, porém, cuidaremos apenas da compensação ambiental 
disciplinada pela Lei do SNUC, nos seguintes termos:

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

§1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta fi-
nalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 
pelo empreendimento. 

§2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conser-
vação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/
RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação 
de novas unidades de conservação.

§3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 
sua zona de amortecimento, 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, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida 
neste artigo.”

5  “Art. 17.  O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do 
Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação 
de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, 
sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31 [supressão de mata atlântica 
para fins de loteamento e edificação nas regiões metropolitanas e áreas urbanas], ambos desta Lei, em áreas localizadas no 
mesmo Município ou região metropolitana. 
§1º  Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput deste artigo, será 
exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre 
que possível na mesma microbacia hidrográfica.  
§2º  A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos previstos no inciso III do art. 23 desta Lei 
ou de corte ou supressão ilegais.” 
“Art. 32.  A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração para fins de atividades mine-
rárias somente será admitida mediante: 
I - licenciamento ambiental, condicionado à apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 
Ambiental - EIA/RIMA, pelo empreendedor, e desde que demonstrada a inexistência de alternativa técnica e locacional 
ao empreendimento proposto; 
II - adoção de medida compensatória que inclua a recuperação de área equivalente à área do empreendimento, com as 
mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, 
independentemente do disposto no art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.” 
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O art. 36 encontra-se regulamentado pelos arts. 31 a 34 do Decreto 
4.340/2002, que transcrevemos para fins de facilitação de consulta:

Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 
36 da Lei no 9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador estabelecerá o 
grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA realizados quando do processo de licenciamento ambien-
tal, sendo considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos 
ambientais. (Redação dada pelo Decreto nº 5.566, de 2005)
Parágrafo único.  Os percentuais serão fixados, gradualmente, a partir de meio 
por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, 
considerando-se a amplitude dos impactos gerados, conforme estabelecido no 
caput.
Art. 32.  Será instituída no âmbito dos órgãos licenciadores câmaras de com-
pensação ambiental, compostas por representantes do órgão, com a finalidade 
de analisar e propor a aplicação da compensação ambiental, para a aprovação 
da autoridade competente, de acordo com os estudos ambientais realizados e 
percentuais definidos.
Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o 
art. 36 da Lei no 9.985, de 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 con-
servação; 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, Mo-
numento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Eco-
lógico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam 
do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados 
para custear as seguintes atividades:
I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;
II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 
vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes;
III - implantação de programas de educação ambiental; e
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade afetada.
Art. 34.  Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em 
operação sem as respectivas licenças ambientais deverão requerer, no prazo 
de doze meses a partir da publicação deste Decreto, a regularização junto ao 
órgão ambiental competente mediante licença de operação corretiva ou retifi-
cadora.

Cumpre comunicar, ainda, que mais recentemente foi aprovada a Resolução 
CONAMA 371/2006, com diversas regras sobre a implementação da compensa-
ção ambiental.
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3. nAturezA JurídICA dA ComPensAção AmbIentAl

A discussão sobre a natureza jurídica da compensação ambiental ainda não 
foi pacificada. Isso, contudo, não nos impede de defender um entendimento sobre 
a questão.

A doutrina se divide, basicamente, em três correntes. A primeira, ao qual se 
filiam Edis Milaré e Priscila Santos Artigas6, Sérgio Guerra7 e Ricardo Berzosa 
Saliba8, dentre outros, reputa ser a compensação ambiental um tributo (inconsti-
tucional, diga-se de passagem, por desrespeitar os princípios e regras da criação 
e cobrança dos tributos)9; a segunda, ao que nos parece, minoritária, endossada 
por Ricardo Carneiro10, diz ser a compensação ambiental um preço público, i.e, 
retribuição paga pelo empreendedor pelo uso dos recursos ambientais; a terceira, 
apoiada por Paulo Affonso Leme Machado11, Marcelo Abelha Rodrigues12, Maria-
na Oliveira Pinto13 e Marília Passos Torres de Almeida14, dentre outros, enxerga a 
compensação ambiental como uma reparação de danos – antecipada, é verdade, 
visto que ela se dá antes mesmo da ocorrência dos danos que se quer reparar. 

Somos da opinião que a compensação não é tributo, não é preço público, 
é, isso sim, uma reparação de danos antecipada. Aderimos à terceira corrente, 
portanto.

Vale observar que desde o seu nascedouro a compensação ambiental tinha 
por objetivo reparar danos causados ao ambiente por empreendimentos impac-
tantes. Tanto é que as duas Resoluções CONAMA que a regularam antes de seu 
ingresso no SNUC, o diziam expressamente:

Art. 1º da Resolução CONAMA 10/1987. “Para fazer face à reparação dos da-
nos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, o 
licenciamento de obras de grande porte, assim considerado pelo órgão licen-
ciador com fundamento no RIMA terá sempre como um dos seus pré-requisitos, 
a implantação de uma Estação Ecológica pela entidade ou empresa responsá-
vel pelo empreendimento, preferencialmente junto à área.”
Art. 1º da Resolução CONAMA 02/1996. “Para fazer face à reparação dos 
danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas, 

6  Compensação ambiental: questões controvertidas, p. 109 e ss.
7  Compensação ambiental  nos empreendimentos de significativo impacto, p. 139 e ss.
8  A natureza jurídica da “compensação ambiental”: vícios de inconstitucionalidades, p. 213.
9  Esse entendimento foi, inclusive, o adotado pelo Desembargador Catão Alves, do TRF da 1ª Região, no Agravo de Ins-
trumento 2005.01.00.060479-0/DF, interposto pela Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica contra o 
indeferimento de liminar em mandado de segurança impetrado (também por esta entidade) em face do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA, para afastar a cobrança da compensação ambiental: “Nota-se, 
também, pela análise do art. 36, §1º, da Lei nº 9.985/2000, que a natureza jurídica da compensação ambiental é de tributo 
por ser prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato 
ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
10  A Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN como beneficiária da compensação ambiental prevista na Lei 
9.985/2000, p. 282.
11  Direito Ambiental Brasileiro, p. 788.
12  Aspectos jurídicos da compensação ambiental, passim.
13  Estudos de impacto ambiental e Unidades de Conservação: algumas ponderações sobre a compensação de impactos, 
p. 299.
14  Compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação – Lei 9.985/00, passim.
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o licenciamento de empreendimentos de relevante impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente com fundamento no EIA/RIMA 
terá como um dos requisitos a serem atendidos pela entidade licenciada, a 
implantação de uma unidade de conservação de domínio público e uso indire-
to, preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do órgão licenciador, 
ouvido o empreendedor.”

A Lei do SNUC não se valeu da mesma clareza em seu texto, já que o art. 36 
não fala em “reparação de danos”, mas podemos extrair de todo o arcabouço jurí-
dico da compensação ambiental que ela não pode ser outra coisa senão reparação 
de danos ambientais, derivada da responsabilidade civil do empreendedor que lhe 
impõe o dever de arcar com todo prejuízo ambiental decorrente de sua atividade.

É verdade que o fato da compensação ambiental ser exigida antes mesmo 
da concretização do dano que se quer compensar acaba por criar uma certa resis-
tência da doutrina e dos tribunais em aceitá-la como medida reparatória (e não 
tributária).

Contudo, para minar essa resistência basta percorrer a própria doutrina civi-
lista que de há muito defende, em sede de responsabilidade civil, a possibilidade 
de reparação de danos futuros, contanto que certos, i.e, de ocorrência garantida. 
Citamos como exemplo Aguiar Dias15, Caio Mário da Silva Pereira16, Carlos Ro-
berto Gonçalves17 e o administrativista Celso Antonio Bandeira de Mello18.

Assim posto, não parece haver óbices jurídicos à conclusão acima esposada, 
sobre a natureza jurídica da compensação: trata-se de reparação civil antecipada, 
equivale dizer, reparação por danos ambientais ainda não ocorridos porém ante-
vistos no licenciamento ambiental, com segurança suficiente para se reputá-los 
certos.

4. FundAmento dA ComPensAção AmbIentAl

Em uma análise incauta do instituto da compensação ambiental, pode-se 
imaginá-la como um instrumento autorizador de poluição mediante pagamento.

Não se deve, porém, enxergá-la sob este ângulo tão vil, pois uma análise 
mais profunda de seus objetivos mostra que a compensação ambiental não pre-
tende vender um direito de poluir – até porque o ordenamento jurídico pátrio nem 
mesmo alberga um direito à produção de poluição. Pretende, isso, sim, contraba-
lançar as perdas ambientais que advirão de atividades poluidoras das quais não se 
pode abrir mão.

Parece jogo de palavras mas não é.
Introduzimos esse artigo com a idéia de que embora possamos aspirar um 

mundo sem degradação ambiental, fato é que somos obrigados a conviver com 

15  Da responsabilidade civil, p. 978.
16  Responsabilidade civil, p. 40.
17  Responsabilidade civil, p. 95.
18  Curso de Direito Administrativo, p. 946.
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certas obras e atividades impactantes, o que se justifica, de um lado, pela inexis-
tência de tecnologia disponível, no momento, para impedir seus impactos e, de 
outro lado, pela sua enorme relevância e reconhecida necessidade. 

Conforme teoriza, com muita propriedade, Marcelo Abelha Rodrigues “...
como o bem ambiental serve à função ecológica e à função econômica, neces-
sariamente haverá muitas situações de conflito entre esses dois valores, de modo 
que, em consonância com a própria política nacional do meio ambiente – segundo 
a qual se deve compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção do 
meio ambiente – não raro se permitirá/autorizará/licenciará atividades e empreen-
dimentos, ainda que sejam impactantes do equilíbrio ecológico (art. 4º, I da Lei 
6.938/81).”19

Disso decorre que o órgão ambiental terá, por vezes, que ceder à pressão das 
necessidades inadiáveis da coletividades, e “aceitar” a degradação ambiental de 
tal ou qual empreendimento. Mas não o fará sem antes exigir do empreendende-
dor algum outro benefício ambiental para mitigar os efeitos desse prejuízo – eis 
aqui a compensação ambiental.

É preciso acrescentar a este raciocínio, para afastar eventuais acusações de 
conivência da compensação ambiental com a poluição, que a “aceitação” de um 
certo grau de degradação ambiental só terá lugar quando esgotada a busca pela 
melhor tecnologia existente, pois debelar a degradação é, ainda, a principal mis-
são do órgão ambiental no licenciamento das obras e atividades.

Assim, se assumimos que não serão licenciados apenas os empreendimentos 
totalmente isentos de impactos ambientais negativos – esses, por óbvio, são os 
mais desejados, porém nem sempre viáveis do ponto de vista técnico-tecnológico, 
nem por isso nos rendemos ao entendimento de que a relevância e/ou imprescin-
dibilidade do empreendimento são suficientes para abrandar ou até mesmo desde-
nhar as rigorosas exigências ambientais.

Por isso fazemos nossas as palavras de Antonio Herman Benjamin, quando de-
fende que “...o Poder Público só pode licenciar atividade poluidora quando, mesmo 
com ‘a melhor tecnologia existente’, ainda assim a atividade não consegue eliminar 
totalmente sua lesividade ao ambiente. Do contrário, o Poder Público, ao licenciar, 
estaria, pela via transversa, dispondo, para não dizer alienando, parcela daquilo que, 
constitucionalmente, não está na sua órbita de disposição: a questão ambiental.”20

Resumindo o tema, cabe aqui repetirmos as conclusões esposadas em nossa 
tese doutorado:

“Realmente, admite-se um impacto ambiental negativo. Mas sempre tendo por 
fundamento, de um lado, os diversos impactos positivos, seja no próprio campo 
ambiental, seja no social ou econômico, e, de outro, a inevitabilidade de tais 
impactos - se eles pudessem ser evitados ou mitigados, o órgão ambiental exi-
giria a eliminação e a mitigação e não as trocaria – pelo menos não as poderia 
trocar - pelos recursos da compensação.

19  Aspectos jurídicos da compensação ambiental, p. 136.
20  Função Ambiental, p. 81.
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(...)
Por isso tudo, acreditamos não haver espaço para se confundir ou se equiparar 
a compensação ambiental com a “venda do direito de poluir”. Esse direito não 
existe. O que existe, isso sim, é o direito de todos à dignidade e à qualidade de 
vida, cujo atendimento pleno demanda a conjugação de diversos fatores, al-
guns deles, inclusive, conflitantes, como o equilíbrio ambiental e as atividades 
industriais e econômicas degradadoras, porém fornecedoras de diversos e im-
prescindíveis bens. A compensação ambiental busca ajustar e harmonizar essas 
atividades discordantes e não, obviamente, viabilizar os “desejos poluidores” 
do empreendedor. Tanto é que, em casos de degradação grave ou nas hipóteses 
em que os benefícios propostos pelo projeto não sejam expressivos, se com-
parados aos seus impactos negativos, nem a compensação ambiental logrará 
justificar o empreendimento, o qual, por conseguinte, não será licenciado.”21

5. exIGIbIlIdAde dA ComPensAção AmbIentAl

Vimos que a compensação é uma reparação de danos imposta aos empre-
endimentos que serão instalados a despeito dos danos ambientais que provocarão 
(danos inevitáveis, é sempre bom lembrar). Por conta disso, somos tentados a 
defender que todo e qualquer empreendimento que revele, já no licenciamento 
ambiental, que causará danos ao entorno no futuro, deve, desde logo, cumprir com 
a compensação ambiental.

Verificaremos, contudo, que o art. 36 da Lei do SNUC não confere tamanha 
elasticidade ao instituto da compensação ambiental.

5.1 empreendimentos sujeitos ao ePIA/rImA

No critério adotado atualmente pela Lei 9.985/2000, só se cogita a exigência 
da compensação ambiental no licenciamento dos empreendimentos causadores de 
significativo impacto ambiental e que, por conta disso, estejam sujeitos à realiza-
ção do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto do 
Meio Ambiente (EPIA/RIMA).

É de se entender, portanto, que o legislador fez uma opção restrita quando 
poderia, naturalmente, ter feito uma opção ampla. Entretanto, não se pode dizer 
que feriu a Constituição Federal ao excluir da compensação ambiental empreen-
dimentos causadores de impactos não significativos – no próximo tópico enfren-
taremos com mais detalhes esta questão.

A determinação constante do art. 36 da Lei do SNUC torna o EPIA/RIMA 
ainda mais indesejável para o empreendedor: além de todos os custos próprios 
deste estudo, têm ainda que suportar os elevados custos - muitas vezes na casa dos 
milhões de reais - da compensação ambiental ex ante. Daí muitos deles pleitearem 

21  Uma contribuição ao aprimoramento do instituto da compensação ambiental na Lei 9.985/2000, p. 232.
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a dispensa do EPIA/RIMA sob o argumento da inexistência de impactos ambien-
tais significativos/expressivos no projeto (a ser) licenciado.

Vale lembrar que a destinação dos recursos da compensação ambiental está 
pré-definida (e de forma categória) no art. 36 da Lei 9.985/2000: criação, implan-
tação e manutenção de unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral 
ou, excepcionalmente, do Grupo de Uso Sustentável quando estas ou suas zonas 
de amortecimento forem afetadas pelo empreendimento.

5.2 empreendimentos dispensados do ePIA/rImA

Como se vê, o art. 36 exclui, deliberadamente, da compensação ambiental os 
empreendimentos não causadores de impacto ambiental SIGNIFICATIVO e, por 
conseqüência, dispensados do EPIA/RIMA.

Alguns arriscam perguntar: mas se mesmo os empreendimentos dispensados 
do EPIA/RIMA podem ser causadores de impactos ambientais não mitigáveis, é 
certos sejam dispensados da compensação ambiental?

Como se o art. 36 da Lei do SNUC em apreço necessitasse de “correção”, 
o art. 31 do Decreto 4.340/2002, em sua redação original, tomou a iniciativa de 
ampliar a exigência, prescrevendo ao órgão ambiental licenciador a obrigação de 
fixar o grau de impacto ambiental, para fins de apuração da compensação am-
biental, a partir de “estudos ambientais” – e não EPIA/RIMA – realizados no 
licenciamento.

Mas, ainda que bem intencionado, o decreto extrapolou seus poderes, ins-
tando muitos doutrinadores, como p.ex., Paulo Affonso Leme Machado22, a de-
clararem a sua inconstitucionalidade. Com isso, o desfecho não poderia ser outro: 
o art. 31 do citado Decreto foi ajustado, posteriormente, para determinar que o 
estabelecimento do grau de impacto de empreendimento sujeito a compensação 
ambiental seja apurado “a partir de estudo prévio de impacto ambiental e res-
pectivo relatório - EIA/RIMA realizados quando do processo de licenciamento 
ambiental.” (redação dada pelo Decreto 5.566/2005).

Mesmo superada a divergência entre lei e regulamento, ainda pode parecer 
tentador acusar o art. 36 de ferir a igualdade, já que empreendimentos não sujeitos 
ao EPIA/RIMA também são capazes de gerar danos irreversíveis, sendo perfeita-
mente cabível (para alguns, desejável) a compensação antecipada.

Esta tentação, todavia, há que ser vencida. A uma, porque o art. 36 foi ca-
tegórico ao restringir a compensação ambiental aos empreendimentos de grande 

22  Seus argumentos, esposados antes da edição do Decreto 5.566/2005: “Os estudos ambientais podem ser ‘relatório 
ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, 
plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco’, como se vê na Resolução CONAMA 237/1997. 
Entendo como inconstitucional e ilegal esse artigo do decreto, pois, ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei’ (art. 5º, II, CFC), e os decretos devem ser expedidos para a ‘fiel execução’ das leis 
(art. 84, IV, da CF). Ora, a Lei 9.985/2000, em seu art. 36, é expressa  em dizer que o empreendimento de significativo 
impacto ambiental é constatado pelo ‘Estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA’. A lei aplica 
a própria Constituição Federal (art. 225, §1º, IV). Dessa forma, os ‘estudos ambientais’ não são aptos a gerar obrigação da 
compensação ambiental” (Direito Ambiental Brasileiro, 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 764, nota de rodapé).
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porte, sujeitos ao EPIA/RIMA; a duas porque os empreendimentos dispensados 
do EPIA/RIMA que possam causar danos ambientais no futuro, serão forçados, 
pelo órgão licenciador, a adotar medidas compensatórias – que não se confundem 
com a compensação ambiental – com os mesmos efeitos benéficos da compensa-
ção ex ante ou, às vezes, até mais benéfícos, já que os recursos da compensação 
reverterão exclusivamente para as unidades de conservação, enquanto que os ou-
tros poderão ser revertidos para todos os demais recursos ambientais. Conforme 
ponderamos em nossa tese de doutorado, 

“Enquanto a compensação ambiental tem caráter mais genérico, focada que 
é no impacto negativo global do empreendimento, as medidas compensatórias 
tendem a ser mais específicas, voltadas para impactos pontuais da obra ou ati-
vidade. Como resultado, o benefício gerado pela primeira acabará sendo tam-
bém genérico, porquanto oferecerá um ganho ambiental mas não necessaria-
mente relacionado com a perda observada; já o benefício gerado pela segunda 
invariavelmente terá uma relação mínima com o prejuízo, fazendo com que o 
ganho ambiental tenha natureza equivalente ou bastante próxima da perda.”23

Queremos com isso dizer que não há prejuízo na inexistência de previsão 
legal impondo a compensação ambiental para todos os empreendimentos causa-
dores de impactos ambientais não mitigáveis e não elimináveis, já que os preju-
ízos causados pelos empreendimentos liberados da compensação ex ante, serão 
contrabalançados de outra forma: no lugar da criação ou prestação de auxílio 
para a implantação de unidades de conservação, projetos de educação ambiental, 
despoluição de um corpo d’água, instalação de um criadouro conservacionista, 
dentre outras medidas adequadas à proteção do equilíbrio do meio ambiente. 

Contudo, andaria muito melhor a legislação se previsse expressamente a 
obrigação dos empreendimentos dispensados do EPIA/RIMA, porém causadores 
de danos ambientais (no futuro), de compensá-los já no licenciamento ambiental, 
mediante medidas compensatórias específicas, estabelecidas pelo órgão ambien-
tal, de acordo com as demandas do caso concreto.

6. ConClusões ArtICulAdAs

6.1 Em nosso sentir, a compensação ambiental não deve ser vista como um instru-
mento de negociação da poluição, cuja única razão de ser é atender aos interesses 
“desenvolvimentistas e capitalistas” dos empreendedores. 
Ainda que os empreendimentos gerem lucros e inúmeros outros benefícios para 
os empreendedores – do contrário não teriam interesse na atividade – geram tam-
bém inúmeros benefícios à coletividade, ao suprirem suas demandas, muitas das 
quais, inclusive, diretamente atreladas a sua qualidade de vida.
Que fique claro que não é a compensação ambiental que libera ou instiga a exis-
tência de empreendimentos causadores de impactos ambientais negativos, mas 

23  BECHARA, Erika. Ob.cit., p. 278.
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sim as necessidades da própria coletividade. A compensação ambiental só faz é 
reduzir as perdas ambientais provocadas por tais empreendimentos, exigindo-lhes 
uma contrapartida de melhoria ambiental.

6.2 Por isso, há que se colocar a compensação ambiental em seu devido lugar: 
trata-se de um instrumento de defesa do meio ambiente e não de defesa do em-
preendedor. Assim posto, nossos esforços não devem se prestar a confrontar o 
instituto mas sim a trabalhar pelo seu aperfeiçoamento e pela eliminação de todas 
as eventuais falhas que o permeiam24, com vistas a dele extrair a maior utilidade 
possível, seja para o ambiente, seja para a coletividade. 
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1. Introdução

É inegável que o compromisso de ajustamento de conduta desempenha um 
importante papel na tutela jurídica do meio ambiente. Ao menos na esfera do Mi-
nistério Público Federal podemos afirmar que os conflitos ambientais são objeto 
de praticamente metade dos Tacs celebrados.1

Conquanto existam vários óbices à definição precisa de um dano ambien-
tal e das medidas reparatórias e preventivas do mesmo, a opção pela solução 
negociada extrajudicial se revela mais adequada nas demandas ambientais em 
vista da possibilidade de se ter uma maior objetividade na identificação da 
extensão do dano à coletividade e nas obrigações necessárias para a sua satis-
fação se comparadas com os conflitos envolvendo outras temáticas de tutela 
de direitos transindividuais. 

Ademais, são múltiplos os atores sociais que podem ser sujeitos ativos 
de condutas lesivas ao meio ambiente, que vão desde as pessoas naturais, 
passando pelas pessoas físicas de direito privado e de direito público, ao 
contrário de algumas demandas que quase sempre pressupõem uma tomada 
de decisão do Poder Público, com todas as dificuldades que ao agir admi-
nistrativo suscita. 

Não se pode olvidar, outrossim que, ainda que muito longe do ideal, a atual 
mensagem dos Tribunais2, em diversos julgados, é no sentido do reconhecimento 
do valor jurídico da proteção ambiental, o que acaba por estimular uma solução 
anterior ao processo. 

Além da análise do estado da jurisprudência sobre os conflitos ambientais 

1 Como atesta as duas pesquisas que empreendemos sobre a celebração do TAC no MP, a última, patrocinada pela Escola 
Superior do Ministério Público da União, que abrangeu o período de 1998 a 2004 registrou 54% dos TACS em matéria 
ambiental. A primeira pesquisa está publicada no livro Ação civil e Termo de Ajustamento de Conduta, Forense, 2006 (2 
edição), e a segunda consta de Relatório Final de Pesquisa (ainda não publicada).
2 Sobre a importância das decisões dos Tribunais para a solução extrajudicial dos conflitos vide GALANTER, Marc. “A 
justiça não se encontra apenas nas decisões dos tribunais”. in Justiça e litigiosidade: História e perspectiva. coord. Antonio 
Hespanha. Lisboa:Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. 
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também a demora natural dos processos judiciais é levada em conta pelos agen-
tes econômicos cujas atividades de alguma forma impactam o meio ambiente, 
conscientes de que o tempo da economia é bem diverso do tempo da formação 
das decisões judiciais, e que a solução extrajudicial sempre tem um ritmo mais 
favorável à expedita composição do conflito.3

Talvez seja uma avaliação de Pangloss, o famoso personagem de Vol-
taire que vê tudo com lentes otimistas, mas consideramos que a própria 
conscientização da sociedade, que dentre outras causas tem no movimento 
ambientalista uma importante força dinâmica, pode ter uma contribuição na 
pronta definição do conflito ambiental através do compromisso de ajusta-
mento de conduta.

Essas breves considerações aliadas a outras tantas que já tive oportunida-
de de fazer4 confirmam que, toda vez que houver espaço para negociação sem 
comprometimento do bem ambiental a ser protegido, o Termo de Ajustamento de 
Conduta é o instrumento mais adequado para a garantia do meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado.

Vale consignar, ainda, que uma das características deste instrumento é 
justamente permitir uma participação mais ativa, daquele que violou ou está 
prestar a violar a regra ambiental, na definição da melhor solução para o caso, 
da solução que traduza a norma geral e abstrata em prestações concretas que 
lhe sejam menos gravosas,até porque estamos diante de uma responsabilida-
de objetiva que pode vincular pessoa,s que tenham agido sem culpa, ou não 
causado o dano diretamente. Obviamente que a formação do conteúdo deste 
compromisso conta com uma adesão voluntária do obrigado, garantindo as-
sim uma maior eficácia do TAC em relação ao cumprimento espontâneo das 
decisões judiciais.

Todavia, vários são os fatores que podem causar vicissitudes ao cumprimen-
to do TAC. 

A nossa abordagem vai apenas se referir a um tipo de conflito, aquele que se 
refere ao próprio reconhecimento de um determinado TAC como a melhor solu-
ção para o caso pelos outros co-legitimados à defesa do meio ambiente. Assim, há 
de se examinar quais seriam, assim, as implicações processuais para o manejo das 
ações civis públicas e das ações populares sobre o mesmo tema, bem como exame 
dos mecanismos processuais que podem ensejar a impugnação judicial do Termo 
de Ajustamento de Conduta.

De conseguinte, vários outros aspectos como a própria execução judicial 
do TAC, as relações entre o TAC e as esferas de responsabilidade administrati-
va (inclusive, na improbidade administrativa), e penal estarão fora da presente 
análise.

Gostaria também de esclarecer que não temos pretensão de exaurir o tema, 

3  Das mesmas pesquisas supramencionadas confirmamos dado anteriormente obtido  no sentido de que 44,1% foram 
celebrados em até um ano, obtendo-se , assim, um título executivo muito antes da tutela judicial.
4  Vide o nosso trabalho Ação civil pública e Termo de Ajustamento de Conduta, Forense, 2006.
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ainda mais que o presente texto reúne as reflexões de uma apresentação oral, 
necessariamente mais breve e tópica, mesmo porque estamos diante de um tema 
inconcluso, onde a doutrina diverge e a jurisprudência ainda vacila. Aliás, op-
tamos por fazer uma explanação sempre que possível referenciada em prece-
dentes judiciais, preferencialmente em matéria ambiental, especialmente dos 
Tribunais Superiores e dos Tribunais Federais. Espero que as limitações deste 
trabalho não desestimulem o leitor, ao revés, sirvam de incentivo para um pro-
missor diálogo.

2. rePerCussão do tAC em Ações JudICIAIs em GerAl

À evidência que a celebração de um compromisso de ajustamento de con-
duta, com força de título executivo extrajudicial, é um importante elemento de 
fato que pode ser levado em conta em qualquer tipo de demanda judicial, ainda 
que a causa de pedir da ação não seja diretamente relacionada ao contexto do 
compromisso.

A existência do TAC certifica a responsabilidade civil assumida pelo obri-
gado para prevenir o risco de dano ou para reparar os prejuízos já ocasionados ao 
meio ambiente. Não se traduz, todavia, em um reconhecimento de culpa no agir 
do obrigado, até porque tal elemento subjetivo é totalmente despiciendo na res-
ponsabilidade ambiental, que é objetiva, como já mencionado. Obviamente, que a 
assunção da responsabilidade pela prevenção ou reparação do dano há de ser leva-
da em conta em demandas afins, e terá repercussão tanto para o bem quanto para 
o mal, posto que ao mesmo tempo que a assunção das obrigações revela dever 
jurídico é sinal de boa fé e seriedade na solução do conflito através de mecanismo 
de consenso. 

Vamos examinar alguns casos encontrados na jurisprudência que demons-
tram como a celebração do TAC tem uma ampla eficácia natural, e é um fato de 
extremo relevo para qualquer tipo de lide.

Em ação civil pública ajuizada pela Associação de Defesa do Meio Ambien-
te de Araucária contra o Município de Madirituba/PR foi deferida medida liminar 
determinando a suspensão dos efeitos da audiência pública em processo de licen-
ciamento de um aterro sanitário, que serviria à região metropolitana de Curitiba, e 
a paralisação do processo de licenciamento ambiental. Contra essa decisão foram 
manejados vários recursos, tendo o Município logrado sucesso parcial uma vez 
que se admitiu que apenas o parecer técnico fosse proferido, sem concessão de 
qualquer tipo de licença. Foi, então, interposto pedido de suspensão no Superior 
Tribunal de Justiça da decisão do Tribunal paranaense. Como houve a assinatura 
de Termo de Ajustamento de Conduta entre o Município de Curitiba, o IAP(órgão 
ambiental do Paraná) e o Ministério Público, permitindo a ampliação do aterro 
sanitário da Caximba - que já servia à área metropolitana de Curitiba, e, ainda, 
como o Estado do Paraná estava realizando estudos, já tendo localizado 11 áreas 
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alternativas para depósito do lixo, não foi identificada a alegada existência de 
iminente lesão à saúde.5 

O caso ressalta que o Termo de Ajustamento de Conduta pode influenciar o 
destino da ação judicial, ainda que tenha sido celebrado por outro co-legitimado, 
como na hipótese, e por outros obrigados que não o réu da ação civil pública, des-
de que verse sobre questões que possam se relacionar com o objeto da lide. Com 
efeito, o TAC indicou a mitigação do problema, esvaziando o argumento de grave 
lesão aos bens jurídicos tutelados no incidente de suspensão. 

 Outra situação em que a existência do compromisso de ajustamento de 
conduta foi fundamental para o deslinde do litígio foi em mandado de segu-
rança em que se discutia a ilegalidade do INCRA em computar a área desti-
nada à reserva legal como área aproveitável, diante da ausência da respectiva 
averbação no registro de imóveis anterior à vistoria  administrativa do imóvel. 
A ordem foi concedida aos impetrantes e mantida pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região porque a área de reserva legal já fora considerada antes da 
vistoria (13 a 17 de outubro de 2003), em face de Termo de Compromisso e 
Ajustamento de Conduta firmado entre os proprietários e o Ministério Público 
Estadual (11/05/2000), efetivando-se a averbação da área no registro competen-
te em 27/10/2003, data anterior a qualquer ação de desapropriação. A decisão 
priorizou a finalidade ambiental da norma, uma vez que o atraso na adoção da 
providência cartorária não poderia se sobrepor ao seu reconhecimento expresso 
em título executivo extrajudicial6.

Ainda que a obrigação do TAC não tenha sido imediatamente adimplida 
(o registro da área de reserva legal só ocorreu três anos depois) o fato do pro-
prietário ter reconhecido a função ambiental da área no TAC foi considerado 
pelo Tribunal como expressão de que a área realmente tinha aquela destinação, 

5 Ação civil publica - Concessão de liminar - Deferimento - Pedido de suspensão - Indeferimento - Embargos de declaração. 
Contradição. Ocorrência.  Acolhimento sem efeitos modificativos. 1. A decisão objeto do pedido de suspensão formulado 
a essa corte manteve o obstáculo criado à continuidade do procedimento de licenciamento, ao manter vedadas as etapas 
subsequentes, permitindo, apenas, o cumprimento de mais uma das etapas do procedimento de licenciamento ambiental, 
qual seja: a emissão de parecer técnico pelo órgão competente. 2. O impedimento à continuidade do procedimento de 
licenciamento ambiental para fins de construção do aterro sanitário para atendimento da área metropolitana de Curitiba, 
por si só, não autoriza o deferimento do pedido de suspensão, principalmente se não concluída a instrução do processo 
originário no qual questionada a existência de nulidades nos elementos que fundamentaram o próprio procedimento de 
licenciamento, inclusive na elaboração do EIA/RIMA - estudo de impacto ambiental /relatório de impacto ambiental. 3. 
Não configurada a ameaça à saúde pública, notadamente considerando ter sido firmado um tac - termo de ajustamento de 
conduta com vistas à ampliação do atual aterro sanitário que serve à região metropolitana de Curitiba, onde continuará 
a ser depositado o lixo produzido na região. 4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para sanar a contradição 
apontada. Negado efeito modificativo. (STJ - Edsl 44 Processo: 200302006039, Corte especial DJU 19/09/2005 pg:171, 
Rel. Min. Edson Vidigal.) 
6 Desapropriação agrária. Vistoria. Área de reserva legal. Averbação do registro de imóveis. Cálculo do grau de utilização 
da terra - GUT. Termo de ajustamento de conduta. Averbação tardia. 1. A lei nº 8.629/93 considera a área de reserva legal 
não aproveitável para fins de cálculo da produtividade do imóvel, sem condicionar a exclusão ao fato de estar averbada no 
registro imobiliário (art. 10, iv). 2. Conquanto não seja esse o entendimento do stf, que considera a medida como condição 
para a exclusão da área no cálculo do GUT (lei nº 4.771/65, art. 16, § 2º), na hipótese, embora a averbação tenha ocorrido 
depois da vistoria, ela já fora, no entanto, objeto de “termo de compromisso de ajustamento de conduta” firmado pela parte 
com o ministério público, não merecendo alteração a sentença que, atenta a esse aspecto, não a considerou aproveitável 
no cálculo da produtividade. 3. Improvimento da apelação e da remessa oficial. (TRF - Primeira região, ams - apelação 
em mandado de segurança – 200435000090808, Terceira turma , DJU data: 2/6/2006 pagina: 66, Desembargador Federal 
Olindo Menezes)
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e não poderia integrar o cálculo do Grau de Utilização da Terra-GUT. Neste 
caso, também aquele que teve contra si os efeitos do TAC não participou de sua 
celebração. 

O nosso último exemplo demonstra como o TAC também pode ser consi-
derado na esfera administrativa como uma intenção de cumprimento de passivos 
exigíveis, afastando, inclusive, até mesmo determinados tipos de restrições. È o 
caso dos Municípios, que devem destinar para a educação 25% da receita resul-
tante de impostos, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, e quando 
não o fazem não podem receber recursos orçamentários. Quando tais municípios 
celebram TACs para ajustar a sua conduta e atingir a meta constitucional tem se 
entendido que tais restrições não podem ocorrer7. 

Como se pode perceber, a natureza dos direitos discutidos no TAC acaba 
por ensejar reflexos para outras situações não aventadas diretamente no com-
promisso, influenciando as decisões de outros litígios, envolvendo diretamente 
ou não os partícipes do instrumento. Esse aspecto, um tanto quanto óbvio, deve 
ser considerado no momento da celebração do TAC como um fator a mais de 
responsabilidade por quem participa na concepção desta importante solução ex-
trajudicial.

3. CelebrAção de tAC e ProPosIturA de Ação CIvIl PÚblICA

Como é cediço, em nosso sistema jurídico a tutela dos direitos transindivi-
duais é conferida a vários legitimados. Segundo  a lei 7347/85, na esfera judicial, 
podem ser autores da ação civil pública os entes que integram a administração 
pública direta e indireta dos três níveis da Federação, o Ministério Público, a De-
fensoria Pública e as associações, e na esfera administrativa a lei confere aos 
órgãos públicos legitimidade para tomar dos interessados compromisso de ajustar 
sua conduta às exigências legais. A atuação destes vários co-legitimados, tanto ju-
dicial quanto extrajudicialmente, pode ser disjuntiva e concorrente, na consagrada 
expressão de Barbosa Moreira8. 

Apesar de considerarmos que a posição de protagonismo atribuída pelo atu-
al sistema de tutela de direitos transindividuais ao Ministério Público, que tem 
como exemplos ilustrativos a condução pelo Parquet do inquérito civil público e 
a  sua necessária intervenção em todos as ações coletivas, deveria ensejar a sua 
necessária ciência dos Termos de Ajustamento de Conduta celebrados pelos ou-

7 Emendas parlamentares. Recursos destinados ao município. Falta de  respaldo para o não-lançamento no sistema da 
União. Termo de  ajustamento de conduta para cumprimento do artigo 212 da  constituição federal.  - Tendo sido firmado 
Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério  Público Estadual a respeito do cumprimento da exigência  contida 
no art. 212  da Constituição da República, não há respaldo à  negativa de lançamento,  no sistema da União, de emendas  
parlamentares destinando recursos ao  Município, inviabilizando os  repasses. (TRF – Quarta Região, AG - AGRAVO 
DE INSTRUMENTO Processo: 200604000060606, Terceira Turma, DJU:21/09/2006 Pg: 700, Relator Desembargador 
Federal  Luiz Carlos  de Castro Lugon.)
8  “Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos”. In Temas de Direito Processual. 3ª Série. São Paulo: Saraiva, 
1984.pp 193-221
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tros co-legitimados, o Poder Judiciário assim não vem entendendo, em virtude da 
ausência de específica previsão legal.9

Portanto, é comum que o compromisso de ajustamento de conduta seja cele-
brado perante apenas um dos co-legitimados, sendo importante que nos questio-
nemos sobre quais as implicações da existência do TAC em relação à propositura 
de uma ação civil pública versando sobre os mesmos fatos por outros legitimados 
ou até mesmo pela instituição que o tomou. 

Antes de prosseguirmos, contudo, é  fundamental frisar que a questão só 
tem sentido quando o TAC e a ação civil pública discutirem quais as obrigações 
que devem ser assumidas para a prevenção e a reparação dos mesmos danos. Por 
exemplo, já se decidiu que um TAC que apenas define a adequação da conduta às 
exigências da lei para comportamentos futuros não impede a propositura de ação 
civil pública para a recomposição do  passivo ambiental, uma vez que este não foi 
abordado na negociação do compromisso10. 

A questão pode mudar de figura quando, se tratando de mesmos fatos, as 
obrigações do TAC tenham pretendido examinar todas as questões envolvidas no 
conflito. Neste caso, temos que discutir se existe algum tipo de restrição ao mane-
jo da ação civil pública. Há controvérsia sobre o tema na doutrina.

9 Processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Liminar em medida cautelar preparatória de ação civil pública. 
Licenças de operação de plataformas petrolíferas. Termo de ajustamento de conduta (tac). Nulidade. Princípio da razo-
abilidade. 1. Num exame preliminar, não é  de se extrair dos autos nenhum elemento concreto a sugerir risco iminente 
à proteção do meio ambiente, proveniente do termo firmado entre a Agravante e o IBAMA. 2. Tentativa de se viabilizar 
a adequação das exigências ambientais à continuidade do processo produtivo, de importância estratégica para o país. 3. 
Cláusula controvertida, em princípio, não revela a pretensa renúncia do IBAMA a seu poder de polícia, o que, fosse o caso, 
militaria em favor da nulidade da cláusula e não  de todo o instrumento. 4. Participação da Agência Nacional de Petróleo-
ANP e do Ministério Público Federal como intervenientes no TAC afigura-se desejável, entretanto, sua ausência não torna 
nulo o instrumento, diante da falta de previsão legal nesse sentido. 5. Ponderação de interesses, impondo a análise da 
questão pelo viés da razoabilidade. 6. Agravo de Instrumento provido para reformar a r. decisão recorrida e, em conseqü-
ência, indeferir a liminar pretendida (TRF - Segunda Região Ag–111470 Processo: 2003.02.01.002913-5, Quarta Turma  
 DJU  Data:22/08/2003 Página: 303 Juiz Rogério Carvalho)
10 Processo Civil e Direito Ambiental – Preliminar De Não Conhecimento Do Recurso – Rejeição – Perda De Objeto Da 
Ação Cautelar Preparatória - Celebração De Termo De Ajustamento De Conduta – Afastamento Da Responsabilidade Pe-
los Danos Ocasionados – Inocorrência - Indisponibilidade De Bens – Presença Dos Pressupostos Autorizadores – Agravo 
Desprovido. - Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de certidão de intimação da 
decisão agravada, documento considerado obrigatório, a teor do disposto no art. 525, I, do Código de Processo Civil. É que 
a parte agravante instruiu os autos com certidão, exarada pela Diretora de Secretaria da 2ª Vara Federal  de Campos, a qual 
certifica que a carta precatória expedida para citação do recorrente foi juntada aos autos em 02.12.2005, data a partir da 
qual começou a fluir o prazo para interposição de eventual recurso, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça. - 
Com efeito, a alegação de que a ação cautelar nº 2003.51.03.001160-6 perdeu seu objeto, pelo fato de a ação principal não 
ter sido ajuizada no prazo previsto no art. 806 do Digesto Processual, carece de plausibilidade. Não há elementos nos autos 
que permitam aferir, com razoável segurança, se tal alegação é procedente, ou não. -  A Lei nº 7.347/85, que disciplina a 
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e  direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de ajuizamento de ação cautelar 
para assegurar o fiel cumprimento dos fins por ela colimados, sendo certo afirmar que a cautelar pode ser postulada nos au-
tos  da ação principal. - A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta não tem o condão de ilidir os danos ambientais 
ocasionados pelo rompimento da barragem construída para impedir o lançamento de rejeitos industriais nos rios situados 
na cidade de Cataguases – MG. Como bem salientou o Parquet em suas contra-razões, “... o TAC estabelece medidas 
emergenciais para evitar a ocorrência de outros danos ao meio ambiente...”, enquanto a ação civil pública destina-se à 
reparação  “dos danos causados ao meio ambiente”. - Precedente citado. - Noutro norte, não é possível visualizar, de forma 
peremptória, a apontada  ausência de responsabilidade do recorrente pelos danos ambientais ocasionados pelo rompimento 
da barragem, construída para impedir o lançamento de rejeitos industriais nos rios situados na cidade de Cataguases – MG. 
A toda evidência, a questão demanda dilação probatória e será devidamente apreciada pelo douto magistrado a quo no mo-
mento da prolação da sentença. - Agravo desprovido. (TRF - Segunda Região, AG - 143396 Processo: 200502010143822, 
Quinta Turma Esp. DJU:06/07/2006 Pg: 188/189 JUIZA Vera Lúcia Lima)
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O professor Hugo Nigro Mazzili entende que a celebração do TAC não impõe 
qualquer restrição à propositura da ação civil pública por qualquer dos legitimados, mes-
mo aquele que celebrou o TAC. Para este importante autor a lei não conferiu ao compro-
misso a natureza de condição do direito de agir. Isto porque o conteúdo das deliberações 
do TAC seria uma “garantia mínima” para todos os titulares do direito, até porque os 
legitimados para a conciliação extrajudicial não são os verdadeiros titulares do direito11. 

Em interessante dissertação de mestrado Eduardo Santos de Carvalho de-
fende que o compromisso de ajustamento de conduta só vincula o legitimado 
que o celebrou, pois o autor considera o TAC como um instituto de natureza pro-
cessual, ainda que seja concebido fora do processo12. Assim, quem participou de 
sua elaboração está vinculado porque teria tido a oportunidade de estabelecer a 
solução processual pretendida, ao contrário dos demais co-legitimados.

Encontramos uma decisão que adota expressamente tal entendimento, expli-
citando que o Ministério Público, autor da ação para obrigar os supermercados a 
afixação de preços nos produtos não estaria vinculado ao TAC da qual não partici-
pou, sendo desnecessária a discussão sobre o acordo em juízo.13 

Adotando entendimento diverso, temos Edis Milaré que reputa que “o ajui-
zamento da ação civil pública por outro ente, co - legitimado, sob pena de se 
vulnerar o princípio da segurança jurídica, só será possível para suprir omissão 
da transação ( p. ex. prestação necessária, não incluída no compromisso) ou em 
razão de vício propriamente dito (p. ex. estabelecimento de obrigações em condi-
ções atentatórias à finalidade da lei). Em qualquer dessas situações não poderá o 
compromisso ser ignorado, pois a ação civil pública ou visará ao fim supletivo ou 
será cumulativa com o pedido de desconstituição do compromisso.”14 

11  O Inquérito civil. São Paulo: Saraiva, 1999.
12  CARVALHO, Eduardo Santos. Compromisso de ajustamento de conduta a autocomposição da lide na tutela dos direitos 
transindividuais. Programa de Pós Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 2005.
13 Administrativo. Direito do consumidor. Ação civil pública. Antecipação dos efeitos da tutela. Supermercados. Obrigação 
de afixação de preços nos produtos de forma individual, independentemente da existência de outras formas de informação 
(código de barras, cartazes, terminais eletrônicos, plaquetas em gôndolas). Lei estadual na nº 13.187/2002. Impossibili-
dade de restringir direitos assegurados em lei federal. Termo de ajustamento de conduta. Agravo de instrumento. Agravo 
regimental. 1. Conforme jurisprudência da egrégia terceira turma deste tribunal (ag-19.851/ce, rel. Des. Fed. Ridalvo costa, 
jul. 21.11.2000) e do colendo superior tribunal de justiça (1ª seção, ms-5.982, rel. Min. Paulo Gallotti, julg. 22.11.2000), 
os supermercados e demais comerciantes devem afixar individualmente em cada produto o respectivo preço, ainda que 
esteja disponível aos consumidores outros mecanismos de informação, tais como código de barras, cartazes, terminais 
eletrônicos, plaquetas em gôndolas. 2. A lei estadual (lei nº 13.187/2002, do estado do ceará) que disciplina as formas de 
exposição de preços nas mercadorias, sem prever a etiquetagem individual, não pode restringir os direitos do consumidor 
assegurados em norma federal (lei nº 8.078/90 - código de defesa do consumidor). 3. Termo de ajustamento de conduta 
que, além de não interferir no julgamento do processo, porque o julgador decide a causa segundo o seu convencimento, não 
se encontra assinado pelo ministério público federal, um dos autores da ação civil pública. Agravo regimental improvido. 
(TRF - Quinta Região, Agravo regimental no agravo de instrumento – 48208 processo: 200305000039977, Terceira Turma, 
DJU -:20/08/2003 – pg:984, Desembargador federal Geraldo Apoliano.)  
14  Direito do ambiente. SP: RT, 2000 pg. 398. No mesmo sentido Fernando Grela: “Poderá ocorrer , entretanto, que a situa-
ção lesiva aos interesses tutelados reclamasse o atendimento de outras exigências que não foram, todavia, estabelecidas no 
compromisso, isto é, obrigação diversa ou mais onerosa, além das que estavam consagradas. Ou então que as obrigações 
impostas e as condições do seu cumprimento sejam inadequadas à recomposição do interesse ofendido. Na primeira hi-
pótese, segundo cremos , a transação será válida , quanto ao que consagra , mas não impedirá, porém, a ação civil pública 
para exigir-se do autor do dano a obrigação faltante... Em tal situação , a ação civil pública terá por fim também a descons-
tituição do compromisso ao lado da pretensão necessária à tutela do interesse difuso ou coletivo afetado.” “A transação 
na esfera da tutela dos interesses difusos e coletivos : compromisso de ajustamento de conduta” In Ação civil pública Lei 
7347/1985- 15 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
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De conseguinte, a ação civil pública sempre pode ser proposta pelos de-
mais co-legitimados, desde que seja para complementar as obrigações contidas 
no TAC, ou para impugná-lo.

Admitindo a possibilidade de se complementar as obrigações previstas no 
TAC o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que não haveria qualquer compro-
metimento da ação quando seus pedidos fossem complementares e alternativos ao 
Termo de Ajustamento de Conduta junto ao órgão ambiental.

Em passagem do voto do relator Francisco Falcão temos que: “(...)Ressalte-
se, finalmente, que não há que se falar em perda da legitimidade do recorrente na 
hipótese de haver sido firmado termo de compromisso de ajustamento de conduta 
pois, conforme bem apontado pelo representante do parquet , “o recorrente ao 
propor a ação civil pública não visou precipuamente a regularização das ati-
vidades da recorrida junto aos órgãos públicos competentes, sendo certo que 
formulou pedidos alternativos consistentes em a) obrigar a empresa poluidora a 
reparar o meio ambiente degradado e b) obrigar a empresa poluidora a reparar 
os prejuízos causados aos municípios da comarca de Coromandel. Ad argumenta-
dum, ainda que se admitisse a ilegitimidade do Ministério Público para, via ação 
civil pública, exigir da recorrida a apresentação de documentos hábeis a com-
provar a regularidade de suas atividades junto aos órgãos de controle ambiental, 
mesmo assim remanesceria a legitimidade do recorrente no que diz respeito aos 
pedidos alternativos. É fato que os pedidos alternativos, acima nomeados, ex-
pressam a preocupação do recorrente com a reparação do dano causado ao meio 
ambiente.”.15  

Hindemburgo Chateaubriand  considera que   “os co- legitimados não podem 
propor a ação, devem impugnar o termo” “De nada serviria aquele instrumento 
extrajudicial se não tornasse preclusa a rediscussão do mérito da situação jurí-
dica acertada e, como maior razão, não se teria sequer como justificativa a sua 
executoriedade que a lei somente vincula a documentos que atestam um estado 
de satisfatória certeza.”16 

É sutil a diferença deste entendimento posto que, por óbvio os demais co-
legitimados poderão se valer da ação civil pública para rediscutir a solução dada 
no TAC; caso contrário teríamos a violação do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, vigente em nosso sistema, e seria o compromisso de ajustamento de 
conduta um título executivo formado no âmbito administrativo infenso ao contro-
le judicial. Todavia, um dos pedidos desta ação civil pública deve ser necessaria-

15 Processual civil. Administrativo. Ação civil pública. Empresa poluidora. Legitimidade. Ministério Público. Regulariza-
ção de empresas junto a órgãos de fiscalização. Cabimento. I - O Ministério Público possui legitimidade para propor ação 
civil pública contra empresa poluidora ou que degrade o meio ambiente. Precedentes: Agresp nº 170.958/sp, rel. Min. 
Franciulli Netto, DJU de 30/06/2004; Resp nº 310.703/sp, rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 16/12/2002 e Resp nº 265.358/
sp, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJU de 18/02/2002, p.00247. I - Remanesce o interesse do ministério 
público na proposição de ação civil pública mesmo após o firmamento de termo de ajustamento de conduta, eis que 
formulados pedidos alternativos para a reparação de danos causados. II - recurso especial provido. (STJ -Resp – 514489 
Processo: 200300236258, Primeira turma, DJU data:16/05/2005 página:232, Rel. Min. Francisco Falcão) 
16 CHAUTEBRIAND FILHO, Hindemburgo. Aspectos jurídicos do compromisso de ajustamento de conduta. Brochura 
Pp. 1999. pg. 15
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mente a invalidação do TAC, ou sua complementação, e deve se incluir no pólo 
passivo todos que participaram de sua elaboração.

Como já tivemos a oportunidade de nos pronunciar17, o compromisso, inclu-
sive pela sua natureza de título executivo extrajudicial, tem que ter um mínimo 
de estabilidade e oferecer a garantia ao compromissário de que se configura uma 
verdadeira alternativa à jurisdição. Portanto, caso não haja uma concordância com 
os termos do ajustamento, o co-legitimado, aí também se incluindo quem só tem 
legitimidade processual como as associações, as sociedade de economia mista e 
as empresas públicas, só pode impugnar judicialmente o compromisso alegando 
sua invalidade, e não propor demanda para a tutela do direito transindividual em 
relação aos fatos, objeto do compromisso, como se ele não existisse.

Todas essas considerações obviamente devem se aplicar aos TACs válidos 
e eficazes. Não podemos concordar com decisão judicial que reputa que a mera 
existência de TAC, não confirmado pela instância revisora do Ministério Público18 
e descumprido parcialmente, comprova a boa fé objetiva do obrigado em construir 
em área de preservação permanente, limitando o resultado da demanda judicial ao 
previamente acordado no TAC19. 

Vale registrar excerto de voto da Desembargadora Federal Marga Inge Barth 
Tessler: “Esta situação, a realização do acordo, precisa ser considerada ao final 
da ação. A obra, ao que se verifica, prosseguiu rapidamente e, em 2006, estava 

17 Ação civil pública e compromisso de ajustamento de conduta. RJ: Forense, 2006. 
18  Conquanto não consideremos que a homologação  prévias do Conselho Superior do Ministério Público ou das Câmaras 
de Coordenação e Revisão seja condição de eficácia do compromisso, por falta de previsão legal deste requisito na forma-
ção do título, é evidente que a não aceitação do TAC pelos órgão de revisão do Ministério Público o desconstitui e retira 
sua adesão da instituição ao pactuado.
19  Administrativo. Ação civil pública. Edificação unifamiliar. Área  de preservação permanente. Mata atlântica. Vegetação 
de  restinga. Supressão. Dano. Termo de ajustamento de conduta (tac). Boa-fé  objetiva. 1. O art. 2°, parágrafo único, do 
Código Florestal determina que, 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, obser-
vando-se o disposto nos respectivos planos diretores e nas leis de uso do solo e, em sua parte final, destaca que deverão, 
igualmente, ser respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo, o qual, em seu caput e alíneas, define as áreas 
de preservação permanente, entre as quais a ora sob análise, seja por sua proximidade dos cursos d”água, por sua condição 
de vegetação de restinga ou pela declividade existente no terreno. 2. A área onde foi edificada residência unifamiliar, sob o 
ponto de vista geográfico, caracteriza-se como vegetação de restinga, a qual correspondente a faixa litorânea subparalela à 
costa marinha. Ademais, a condição de restrição edífica e a influência marinha Propicia a ocorrência de espécies de restin-
ga, fazendo com que a vegetação que ocorre na área seja considerada como Vegetação de Restinga pela Resolução CONA-
MA nº 261/1999, e a proximidade da orla que, no condão da jurisprudência do STJ, por si só bastaria à preservação da área, 
no condão do inciso XV, do art. 3° da Resolução CONAMA nº 303/2002. 3. E uma análise combinada da legislação perti-
nente à matéria, vê-se que não apenas a restinga per si, mas também aquilo que se convencionou denominar de “vegetação 
de restinga” é considerado área de preservação, consoante exsurge da expressa redação do Decreto n.º 750/93, cristalino 
ao impedir o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da 
Mata Atlântica. 4. No interregno da formalização do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e a sua não-homologação, o 
apelante estava amparado pela boa-fé objetiva, adotando as providências para legitimar e assegurar a construção pretendi-
da. 5. A edificação excedeu os parâmetros autorizados e a retirada da vegetação deu-se para a construção propriamente dita, 
sendo que a fundação da residência foi feita a 12 metros do costão, contrariando o TAC. 6. Não se trata de um empreendi-
mento hoteleiro ou pousada e não há alegação ou suspeitas de fraude na obtenção das licenças. A realização do ajustamento 
de conduta com o Ministério Público Federal e a obtenção do Alvará Municipal colocam o apelante em posição que deve 
ser prestigiada, pois é a confiança e a fé de que estava agindo conforme o direito. Assim, no contexto fático, os postulados 
normativos da razoabilidade e da proporcionalidade estão a recomendar ao prestígio do acordo inicialmente firmado entre 
as partes, que se descumprindo, e parece que em parte foi descumprido, seja a situação acertada com a aplicação das mul-
tas e compensações ambientais no local. 7. Afastada a obrigação de fazer, consistente na demolição da obra, reconhecida 
a boa-fé amparada no TAC, constatando-se o descumprimento parcial dos seus termos. (TRF - Quarta Região, Apelação 
civel Processo: 200572080022563, Quarta Turma DJU: 28/01/2008 Marga Inge Barth Tessler)
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concluída. Não se trata de um empreendimento hoteleiro ou pousada, não há ale-
gação ou suspeitas de fraude na obtenção das licenças. O entorno mostra inúme-
ras residências de veraneio e a Ação Civil Pública objetiva só a do apelante, as 
demais, na mesma linha, não estão sendo questionadas. A razão pela qual não foi 
aprovado o TAC (maio de 2004, Relator eminente Dr. Mario Gisse (fl. 64, apenso), 
situam-se em considerações formais a notícia de descumprimento feito pela não 
menos eminente Procuradora Drª Ana Lúcia Hartmann. O Assessor do Ministério 
Público Federal, Dr. Ubiracy Araújo, cuja competência é inquestionável, diz que 
o que o leva a recomendar a não-homologação é “que não mais seria procedida 
a homologação de Termos de Ajustamento de Conduta que tivessem por objeto 
regularizar construções em áreas de preservação permanente, sem que tivesse sido 
demonstrada a impossibilidade técnica de recuperação do dano ambiental” (fl. 55, 
apenso). Possibilidade técnica há, é só demolir tudo, não fosse a situação de boa-
fé objetiva, no caso a realização do TAC. A realização do ajustamento de conduta 
com o Ministério Público Federal e a obtenção do Alvará Municipal colocam o 
apelante, pelo menos até o ajuizamento da ação civil, em posição que deve ser 
prestigiada. É a confiança e a fé de que estava agindo conforme o direito. Por ou-
tro lado, repito, não se trata de empreendimento hoteleiro, mas residência familiar 
de veraneio. O apelante reside em Curitiba, assim ausente o animus de exploração 
financeira, mas lazer familiar. As casas vizinhas não estão sendo questionadas, 
ou pelo menos, a Ação Civil Pública só se destina a disciplinar o autor. Assim, no 
contexto fático, os postulados normativos da razoabilidade e da proporcionalidade 
estão a recomendar o prestígio do acordo inicialmente firmado entre as partes, que 
se descumprindo, e parece que em parte foi descumprido, seja a situação acertada 
com a aplicação das multas e compensações ambientais no local. Não se diga que 
o Judiciário está a regularizar ou autorizar construções na praia, foi o TAC que, 
bem ou mal, assegurou ao apelante a viabilidade da construção, que foi iniciada 
e ora está concluída, sem que merecesse, em nenhum momento, pedido expres-
so de paralisação da obra. A bem lançada sentença, ao fim, faz comandos que 
diante das circunstâncias fáticas não podem ser mantidos, como a representação 
ao Ministério Público Federal para fins de ajuizamento de ação de improbidade 
administrativa, até porque a formalização de um TAC não constituiu improbidade, 
da mesma forma o ofício aos superiores hierárquicos do Poder Judiciário Estadual 
para apuração de falta administrativa. Afasta-se a obrigação de fazer, consistente 
na demolição da obra, reconhecida a boa-fé amparada no TAC. Reconhece-se o 
descumprimento parcial dos seus termos, daí fica mantida a condenação a elabo-
rar plano de recuperação da área degradada no entorno ou adjacências, em local 
a ser indicada pelo Ibama, e no mínimo consistente em área não inferior à área 
residencial construída. A obrigação deve ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária no valor 
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Mantida a condenação honorária fixada na 
sentença. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação. É o voto.”

Ora, neste caso não tem o menor sentido impedir a discussão judicial sobre 
os fatos que ensejaram a celebração do TAC, porque este não foi confirmado pelo 
próprio Ministério Público Federal além de não ter sido fielmente cumprido.
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Um aspecto importante é que o TAC é um retrato da responsabilidade dos 
obrigados naquele específico momento, não podendo servir como passaporte de 
impunidade em relação a eventos futuros nem vinculando eternamente pessoas 
que posteriormente não mais detenham responsabilidade sobre outros fatos não 
abrangidos pelo TAC.

Em uma interessante decisão relatada pelo Ministro Luiz Fux do Superior 
Tribunal de Justiça se reconheceu que o Termo de Ajustamento de Conduta po-
deria ser a medida adotada após a concessão da medida cautelar preparatória de 
ação civil pública, uma vez que abrangeria todos pedidos futuros da ação civil 
pública, prevendo em suas cláusulas também uma importante medida assecura-
tória, destituindo, assim, o interesse processual na nova postulação: “Na hipótese 
dos autos, a ação cautelar preparatória de ação civil pública foi proposta em 07 de 
abril de 2003 (fl. 147), tendo a medida liminar sido deferida na mesma data (fls. 
158/162). Passados, pois, mais de um ano e nove meses, sem que se efetivasse 
a propositura da ação principal. Deveras, a natureza da ação é eminentemente 
cautelar e, ultrapassado o prazo legal, ainda não foi proposta a ação principal, de 
certo pela efetivação do Termo de Ajustamento, esvazia-se o interesse processual 
da ação principal, porquanto o título que se forma cria obrigações que suprimem 
o processo cognitivo.”20

Diante do panorama ora traçado, é perceptível que a jurisprudência ainda é 
bastante dúbia sobre o real alcance dos Termos de Ajustamento de Conduta em 
relação à propositura das ações civis públicas que versem sobre os mesmos fatos. 
Há uma tendência em se admitir a possibilidade da complementação das obriga-
ções, e se vincular o órgão que celebrou o ajuste a seu conteúdo. Ainda que não 

20 Processual civil. Administrativo. Indisponibilidade de bens de ex-sócio. Ação civil pública. Degradação do meio ambien-
te. Inclusão posterior de ex-sócio calcada em notícia de denúncia contra todos os dirigentes atuais e pretéritos posto o delito 
ambiental estaria supostamente vinculado a fatos passados. Termo de ajustamento de conduta lavrado. Ação principal não 
proposta no prazo legal. Violação do art. 535, i e ii, do cpc. Não configurada. 1. O atingimento de bens pessoais dos sócios 
revela medida excepcional que, evidentemente, reclama a observância de garantias mínimas e aplicação cum grano salis, 
em virtude da remansosa jurisprudência do STJ acerca da responsabilidade dos sócios. 2. Tratando-se de Ação Civil Públi-
ca, a indisponibilidade patrimonial, denota nítido caráter cautelar, posto assecuratória de possível indenização ex delito. 3. 
Consectariamente, somente pode ser estendida aos bens do acionista controlador e aos dos que em razão do contrato social 
ou estatuto tenham poderes de direção e execução do objeto social. 4. In casu, a aferição pelas instâncias inferiores, me-
diante ampla cognição fático-probatória, de que o requerente desligara-se da empresa 8 (oito) meses antes da ocorrência do 
evento ecológico persequível pelo Ministério Público em Ação Coletiva conduz à  sua ilegitimidade passiva para figurar na 
medida cautelar preparatória de Ação Civil Pública. 5. Ademais, a textual anuência do Ministério Público Federal,  in casu, 
dominus litis, quanto à ilegitimidade do requerente em face da ausência de contemporaneidade entre o acidente e sua pre-
sença na composição societária das empresas responsabilizadas, posto ter o mesmo se retirado da sociedade em documento 
inequívoco em 26/06/2002 e o acidente ter ocorrido 8 (oito) meses após, em 29/03/2003 aliado à existência de Termo de 
Ajustamento de Conduta, considerado idôneo e de cumprimento efetivo pelo Ministério Público, onde prestada caução 
de contracautela, deixam entrever que a inclusão do requerente, no polo passivo da medida cautelar, decorreu, apenas, do 
histórico da composição societária das entidades responsabilizadas, sem a aferição da situação jurídica do requerido à data 
do evento, por isso que em documento não submetido ao contraditório e sob a probabilidade de que o desastre ecológico 
tenha ocorrido por concausas ao longo do tempo, a posteriori, operou-se a modificação subjetiva da demanda. 6. In casu, a 
natureza da ação é eminentemente cautelar e, ultrapassado o prazo legal, ainda não foi proposta a ação principal, de certo 
pela efetivação do Termo de Ajustamento, o que esvazia de interesse processual a ação principal, porquanto o título que se 
forma cria obrigações que suprimem o processo cognitivo. 7. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal 
de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente 
fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que 
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, 
publicado no DJ de 09.05.2005. 8. Recurso especial provido. (STJ,  RESP - 839916 Processo: 200600836055, Primeira 
Turma, DJ:11/10/2007, Pg:301, Ministro Luiz Fux)
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haja manifestação expressa sobre a necessidade de impugnação do ajuste quando 
se quer discutir os mesmos fatos em ação coletiva, na verdade é o que sempre 
acaba acontecendo, uma vez que o réu sempre o apresenta em juízo como uma 
defesa seja processual ou de mérito.

4. meIos de ImPuGnAção do tAC

Os compromissos de ajustamento de conduta podem ser impugnados judi-
cialmente, através da ação civil pública, da ação popular e do mandado de segu-
rança individual ou coletivo.  No caso das ações coletivas o que se estará prote-
gendo são os direitos transindividuais considerados inadequadamente tutelados 
pelo compromisso de ajustamento de conduta. Nesses casos, como já sustentado, 
deveriam figurar no pólo passivo o compromissário e o órgão público que o ce-
lebrou, porque se houver a invalidação do negócio jurídico as partes envolvidas 
terão sua esfera jurídica atingida, sendo caso, portanto, de litisconsórcio passivo 
necessário e unitário em vista da relação jurídica ser incindível.21 No ajustamento 
de conduta há uma relação incindível entre compromissário e compromitente. 
Não podendo o negócio valer para um e não para outro é facilmente perceptível a 
indivisibilidade dessa relação, muito embora na prática não é a regra convocar o 
órgão que celebrou o TAC como réu.

É indiscutível que a ação popular pode ser utilizada para impugnar acordos, 
mesmo que juidiciais, que venham a causar prejuízo aos interesses tuteláveis pelo 
cidadão.22 Nesse sentido, o TAC pode ser impugnado pela ação popular desde 
que o cidadão realmente esteja na defesa da proteção do meio ambiente, e não de 
interesses particulares como já se decidiu.23

Obviamente que a ação civil pública também será o instrumento cabível para 
a invalidação do TAC ou sua complementação como vimos no item anterior.

Também o mandado de segurança pode ser utilizado contra eventuais efei-
tos do ajustamento de conduta, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. 

21  Segundo Cândido Rangel Dinamarco “se a relação posta em juízo for incindível, por esse motivo não se admitirão 
julgamentos discrepantes e, por força da regra geral contida no art. 47, também necessário será o litisconsórcio.”( Litiscon-
sórcio. SP: Malheiros, 1996. pg. 164) 
22  Nesse sentido: Processual civil. Ação popular. Acordo judicial. Desconstituição. Possibilidade. 1. A ação popular é via 
própria para obstar acordo judicial transitado em julgado em que o cidadão entende ter havido dano ao erário. Precedentes 
da Primeira e Segunda Turma. 2. Recurso especial provido. (STJ -  Recurso Especial – 906400, Processo: 200602488647, 
Segunda Turma, DJ :01/06/2007, Pg:370, Min. Castro Meira) 
23 Constitucional. Processual civil. Ação popular. Anulação de termo  de ajustamento de conduta. Danos ambientais. Quios-
ques. Orla  marítima. Indireta proteção a direito de terceiros. Inadequação da  via eleita. - A ação popular é o meio utilizado 
para a anulação de atos ou  contratos  administrativos lesivos ao patrimônio público ou de  entidade de que o Estado  partici-
pe, no que tange à moralidade  administrativa, ao meio ambiente e  ao patrimônio histórico e  cultural.  - Para a propositura 
da ação constitucional requer-se a condição de  eleitor  do autor da ação, a ilegalidade ou ilegitimidade do ato a  invalidar 
e o  a lesividade ao patrimônio público.  - Hipótese em que a pretensão dos autores não subsiste diante da  exigência  de 
ilegitimidade do ato que se pretende invalidar ou a  lesividade ao  patrimônio público.  - O interesse motivador da ação em 
comento é nitidamente de cunho  particular,  material e divisível atingindo a esfera dos interesses  dos comerciantes  locais 
que utilizam quiosques, o que desvirtua a  finalidade da ação popular.  - As estruturas físicas de quiosques existentes no 
local não são ou  tampouco  foram parte do meio ambiente local, e sua permanência  somente perpetua  os efeitos negativos 
no ecossistema e impede a  necessária recuperação da  área degradada.  - Prequestionamento estabelecido pelas razões 
de decidir.  - Apelação improvida. (TRF - Quarta Região, Apelação cível, Processo: 200571000052634, Órgão Julgador: 
Terceira Turma,  DJU:05/04/2006 Pg: 540, Relator Dês.  José  Paulo Baltazar Junior)

Vol-I Conferencias.indb   216 5/13/08   6:26:04 PM



217Conferências / Invited Papers

Todavia, não há um direito líquido e certo a se impedir que os órgãos públicos 
legitimados tomem iniciativa de firmar Termos de ajustamento de conduta.24Do 
mesmo modo, dificilmente haverá espaço para dilação probatória acerca da ade-
quação das cláusulas do TAC em mandado de segurança, em virtude da cognição 
restrita do remédio heróico25. Igualmente, adotando a autoridade administrativa 
um ato por força de obrigação assumida em TAC, apenas haverá abusividade ou 
ilegalidade se o TAC for irregular26. 

Como é cediço, a legislação determina que no compromisso de ajustamento 
de conduta que compromitente deve ser sempre órgão público. A natureza privada 
do órgão, ao nosso sentir tanto de associações, como de sociedades de economia 
mista e de empresas públicas,  e organizações sociais, invalida a existência do 
ajuste como tal, podendo constituir um pacto de intenções ou um acordo de ca-
valheiros, mas não um ajustamento de conduta. Por outro lado, a regra é que para 
os órgãos públicos haja pertinência temática. Assim, a União só celebrará ajuste 
de conduta relacionado à defesa de direitos transindividuais na sua esfera de pro-
teção, bem como deve o ramo do Ministério Público ter atribuição para ajustar 
aquela conduta específica. 

No entanto, reputamos que a ofensa a essas regras de legitimidade só enseja 
a invalidade do ajuste quando o órgão com atribuição regular entenda que o objeto 
do ajuste importou em transação indevida sobre o direito transindividual, quer 
porque houve concessão sobre o próprio direito metaindividual, quer porque a 
flexibilização dos prazos, condições e lugar do cumprimento do ajuste significou 
uma tutela inadequada do direito. Há, portanto, a necessidade da conjugação de 
uma irregularidade subjetiva ativa e de uma irregularidade objetiva para que se 
possa invalidar o ajuste, sob pena de comprometermos os fins da norma. 

Em um interessante caso o Superior Tribunal de Justiça chancelou esse en-
tendimento ao reputar válido um compromisso de ajustamento de conduta cele-
brado pelo Ministério Público do Estado, a propósito de dano ocasionado a rio 

24 Processual civil, administrativo e constitucional. Indeferimento de liminar em mandado de segurança, objetivando a abs-
tenção da autoridade coatora – Procurador Regional do Trabalho – de promover recomendações e termos de ajustamento de 
conduta, relativamente às relações contratuais existentes entre a agravante e seus clientes, tomadores de serviço. Existência 
de inquérito civil público. Ausência dos requisitos autorizadores. 1. Não há forte evidência de que as recomendações e o 
Termo de Ajustamento de Conduta apresentados representem qualquer desvio de finalidade, na medida em que traduzem 
imposição de conduta compatível com os direitos sociais e trabalhistas indisponíveis, cuja tutela se insere no âmbito de 
atuação da autoridade coatora. 2. Ausência de “fumus boni iuris” a amparar o pedido de liminar. 3. Agravo de Instrumen-
to improvido. (TRF - Segunda Região, Agravo de instrumento – 115374 Processo: 200302010076710, Quarta Turma, 
DJU:03/11/2003, Pg: 170, Juiz Rogério Carvalho) 
25 Administrativo. Mandado de segurança. Licença Ambiental. Revogação Ibama. Camarões exóticos. Ressaltando o prin-
cípio da precaução, que deve nortear a autuação do poder público no que se refere à questão ambiental, e que reza não ser 
necessária a ocorrência do dano para que seja desencadeada a ação estatal, tenho que andou bem a sentença ao concluir 
não ser ilegal a revogação de licença, bem como não ser possível, em sede de mandado de segurança, o exame das ade-
quações da atividade criatória de camarões exóticos, às disposições regulamentares e ao termo de ajustamento de conduta. 
(TRF - Quinta Região, Apelação em Mandado de Segurança – 94161 Processo: 200581000025130, Quarta Turma, DJ - 
25/01/2007 - Pg:353 - Nº::18 Desembargador Federal Lazaro Guimarães) 
26 Administrativo. Ensino Superior. Transferência por motivo de saúde. Indeferimento de matrícula em face da superve-
niência de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Universidade e o Ministério Público Federal, que sustou 
a efetivação de todos os pedidos de transferências pendentes, com base em laudos médicos. Ausência de ilegalidade no 
ato da autoridade coatora. Apelação improvida.  (TRF - Quarta Região Apelação em mandado de segurança, Processo: 
200370000275788, Terceira Turma, D.E.: 23/01/2008 Maria Lúcia Luz Leiria) 
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federal, tendo o Ministério Público Federal sido cientificado, como se extrai de 
trecho do voto da Desembargadora convocada Jane Silva: “Da mesma forma, 
ainda que o Rio São Francisco seja bem da União, nos moldes do artigo 20, III 
da Constituição da República, não vislumbro a mencionada impossibilidade de 
o Ministério Público Estadual firmar Termo de Ajustamento de Conduta objeti-
vando tutelá-lo. Segundo o artigo 23, VI e VII da Constituição da República, ‘é 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”, 
bem como “preservar as florestas, a fauna e a flora’. Além do mais, o parágrafo 
5º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública admite “o litisconsórcio facultativo 
entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na de-
fesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei”. Logo, não há que se falar em 
ilegitimidade do parquet estadual para firmar o Termo de Ajustamento de Con-
duta. Ressalte-se que o Ministério Público Federal, por meio do Procurador da 
República Robério Nunes dos Anjos Filho, se mostrou ciente de sua existência, 
não o impugnando em momento algum (fl. 78)”27.

De qualquer sorte, como recomenda a interpretação de qualquer tipo de 
acordo, sempre que possível se circunscrever a eventual nulidade  do TAC a uma 
determina cláusula, deve se salvar as demais obrigações reputando o instrumento 
válido28.

5. ConClusões ArtICulAdAs

5.1 Essas breves reflexões revelam o quão é necessário prosseguir no aperfei-
çoamento da prática do compromisso do ajustamento de conduta. Esta solução 
extrajudicial é importante caminho para ampliar o acesso à justiça nas demandas 
de direitos transindividuais em geral, e em especial, na tutela do meio ambiente. 
É importante que tal instrumento seja valorizado, pela possibilidade de resposta 
expedita que enseja aos conflitos  ambientais, pela maior adequação de suas obri-

27 Habeas Corpus – Crime ambiental – Trancamento da ação Penal – Ausência de justa causa – Inocorrência – Termo de 
ajustamento de conduta firmado entre a empresa dos acusados e o Ministério Público Estadual – Objetivo de preservar rio 
da União – Legitimidade do Parquet Estadual para fazê-lo concorrentemente com O Ministério Público Federal – Vigência 
do artigo 5º, §6º da lei de ação Civil Pública – Indícios De Autoria Aptos A Embasar A Denúncia – Inépcia Da Inicial 
Acusatória – Inocorrência – Denúncia Geral Que Narrou Satisfatoriamente As Condutas Imputadas Aos Acusados – Or-
dem Denegada, Cassando-Se A Liminar Anteriormente Deferida. I. É válido o Termo de Ajustamento de Conduta firmado 
entre o Ministério Público Estadual e empresa privada a fim de preservar rio pertencente à União, notadamente quando 
o Ministério Público Federal dele toma conhecimento, pois é dever de todos os entes federativos a preservação do meio 
ambiente. II. O artigo 5º, §6º da Lei de Ação Civil Pública, que autoriza a confecção de Termo de Ajustamento de Conduta 
pelos órgãos legitimados, permanece em vigor. Precedentes. III. Ainda que o Ministério Público Estadual certifique que o 
objeto do Termo de Ajustamento de Conduta foi devidamente cumprido pela parte, é cabível o oferecimento de denúncia 
embasada em fatos supostamente criminosos decorridos da continuidade da suposta prática delitiva. IV. O trancamento 
da ação penal por esta via justifica-se somente quando verificadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da pu-
nibilidade ou a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. 
Precedentes. V. É geral, e não genérica, a denúncia que atribui a mesma conduta a todos os denunciados, desde que seja 
impossível a delimitação dos atos praticados pelos envolvidos, isoladamente, e haja indícios de acordo de vontades para o 
mesmo fim. VI. Ordem denegada, cassando-se a liminar anteriormente deferida. (STJ -  Hábeas Corpus – 61199 Processo: 
200601325421, Quinta Turma, DJ: 22/10/2007, Pg: 321, Des. Convocada Jane Silva) 
28  Veja nesse sentido jurisprudência citada na nota 10.
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gações ao caso concretamente examinado, em virtude da oportunidade de partici-
pação do obrigado na construção da melhor decisão. 
Por isso, é imensa a responsabilidade de todos os que participam na elaboração 
dos compromissos de ajustamento de conduta, que de alguma forma, mais ou 
menos intens, sempre são levados em conta quando se tem litígio processual sobre 
os fatos.

5.2 Não podem os TACs, ao contrário, ser uma trilha fácil para a chancela de 
condutas indevidas. Por mais inventividade que os ecossistemas tenham em apre-
sentar soluções para as condições degradantes impostas pelos seres humanos, há 
sempre um risco cada vez mais concreto de que não haja espaço para as futuras 
gerações humanas nos vindouros planos evolutivos. 

5.3 Assume extremo relevo a atuação do Poder Judiciário, de forma equilibrada e 
serena, em permitir que o instrumento extrajudicial floresça em toda a sua potencia-
lidade, coibindo, ao mesmo tempo, todas as tentativas que através do TAC frustrem 
o objetivo do legislador, e não resultem em ajustamento da conduta às exigências 
legais, mas sim  em consolidação de situações lesivas ao meio ambiente.
Nossa geração será cobrada não só pelas intervenções físicas que impactam o 
meio ambiente, mas também pela forma mais ou menos plena de permitir que os 
institutos jurídicos cumpram fielmente sua função de poder proteger nosso patri-
mônio natural. Oxalá , os órgãos públicos legitimados para celebração de TAC e o 
Poder Judiciário estejam a altura desse desafio épico.
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1. Introdução 1

Atrasos no cumprimento de diversas incumbências legais por parte de duas 
pessoas jurídicas vinculadas à União Federal (a Agência Nacional de Petróleo 
– ANP e da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás) ameaçam inviabilizar o crono-
grama fixado em 2002 pelo CONAMA para que seja alcançada a etapa P-6 do 
Programa de Controle do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. 

O cumprimento desta etapa é considerado decisivo para que ocorra, a partir 
de 2008, a esperada redução no número de mortes e doenças de origem cardior-
respiratória pela população residente nas regiões metropolitanas, em decorrência 
da aspiração de material particulado fino, com alto teor de enxofre e reconhecida-
mente lesivo à saúde.

Para definição da responsabilidade dessas entidades far-se-á uma prévia 
digressão histórica, na qual procurar-se-á destacar a necessidade de sempre se 
pugnar pela irreversibilidade das conquistas da civilização na seara dos Direitos 
Humanos, notadamente quando estamos diante de lesão a interesses difusos que 
afetam a saúde humana, a biodiversidade e até mesmo o patrimônio histórico e 
cultural.

1  Agradeço especialmente aos Procuradores do Estado de São Paulo Lindamir Monteiro da Silva e José Ângelo Remédio 
Jr., bem como ao Advogado e Engenheiro Oswaldo Lucon pela colaboração efetiva na elaboração deste texto. Impossível, 
a esta altura, indicar com precisão quais foram as passagens deste artigo que tiveram a participação dos três prezados 
juristas que efetivamente estudaram comigo o tema. Apenas as mais patentes foram consignadas em nota de rodapé. Ad-
virto que meus esforços em busca de uma condução cientificamente imparcial do tema poderão não ter sido inteiramente 
profícuos, em razão do meu envolvimento direto na elaboração de parecer e na minuta de peça inicial de ação civil pública 
ajuizada pelo Estado de São Paulo no final do ano de 2007. Não obstante isto, permanece minha convicção de que as idéias 
aqui esboçadas são congruentes com os princípios do Direito Ambiental e dos Direitos Humanos.
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2. reFerÊnCIAs hIstÓrICAs

Parte-se da referência à clássica abertura do livro “Silent Spring”, de Rachel 
Carson, denunciando os efeitos da aplicação do DDT na saúde humana. A obra 
inicia-se com a descrição de uma agradável cena primaveril: 

“There was once a town in the heart of America where all life seemed to live in 
harmony with its surroundings. The town lay in the midst of a checkerboard of 
prosperous farms, with fields of grain and hillsides of orchards where, in spring, 
white clouds of bloom drifted above the green fields. In automn, oak and maple 
and birch sed up a blaze of color that flamed and flickered across a blackdrop 
of pines. Then foxes barked in the hills and deer silently crossed the fields, half 
hidden in the mists of the fall mornings”.

Este cenário pastoril, porém, logo a seguir, é transformado numa paisagem 
infernal:

“Then a strange blight crept over the area and everything began to change. 
Some evil spell had settled on the community: mysterious maladies swept the 
flocks of chickens; the cattle and sheep sickened and died. Everywhere was a 
shadow of death. The farmers spoke of much illness among their families. In the 
town the doctors had become more and more puzzled by new kinds of sickness 
appearing among their patients. There had been several sudden and unexplai-
ned deaths, not only among adults but even among children, Who would be 
stricken suddenly while at play and die within a few hours” 2.

Muito mais do que uma postura simplesmente bucólica, de reaproximação 
do homem com a natureza, formava-se um novo paradigma de pensamento. A dé-
cada de 1960 foi a década das mudanças de costumes, do nascimento do direito do 
consumidor, da luta das mulheres pela igualdade e, sobretudo, da adoção de uma 
visão holística de mundo, onde a preservação da fauna e da flora e a proteção da 
qualidade dos recursos abióticos – ar, água e solo – passavam a ser reconhecidos 
como dignos de tratamento em políticas públicas, pois que essenciais à própria 
existência da espécie humana e à saúde pública.

Após dois séculos da eclosão da Revolução Industrial na Europa e da conso-
lidação de um modelo econômico energívoro3 e degradador dos recursos naturais, 
havia chegado o momento de se definir o papel do Direito ante essa nova realida-
de. Assim, no início da década de 1970 despertava o Direito para os problemas 
relacionados ao meio ambiente – questões que vinham sendo debatidas na década 
anterior. 

Sob uma perspectiva planetária, o grande marco foi a “Declaração do Meio 
Ambiente”, adotada pela Convenção de Estocolmo de 1972. De seu preâmbulo 
extraímos a seguinte passagem, na qual acha-se já delineada a relação existente 

2  In: Silent Spring. CARSON, Rachel. Boston / New York : Houghton Mifflin Company, 1994, PP. 1-2.
3  O termo é tomado de empréstimo da obra de Leonardo Boff.
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entre a poluição atmosférica e a saúde humana: “Em nosso redor vemos multipli-
car-se as provas do dano causado pelo homem em muitas regiões da terra, níveis 
perigosos de poluição da água, do ar, da terra e dos seres vivos; grandes trans-
tornos de equilíbrio ecológico da biosfera; destruição e esgotamento de recursos 
insubstituíveis e graves deficiências, nocivas para a saúde física, mental e social 
do homem, no meio ambiente por ele criado, especialmente naquele em que vive 
e trabalha” (destacamos).

A postura brasileira à época da Conferência de Estocolmo, todavia, não foi 
exatamente convergente com o novel pensamento ambientalista, assumindo nosso 
país a condição de líder dentre os países subdesenvolvidos na defesa do direito a 
um modelo de  desenvolvimento não sustentável. 

Entendeu o Brasil, naquele momento, que os países desenvolvidos busca-
vam, com o discurso ambientalista, impedir os países pobres de percorrerem o 
mesmo processo de industrialização pelo qual já haviam passado – um processo 
que poderia trazer em seu bojo muitas externalidades negativas, como a contami-
nação do ar atmosférico, mas que, ao final, resultaria na elevação da qualidade de 
vida de toda a população. A imagem da fumaça negra era associada ao progresso 
científico, ao desenvolvimento econômico, à passagem dos países pobres ao cha-
mado “primeiro mundo”.

Ocorre que, na medida em que evoluía o movimento ambientalista em todo 
o mundo, no Brasil – e, particularmente no Estado de São Paulo – a degradação 
do meio ambiente começava a alcançar níveis verdadeiramente alarmantes.  Um 
caso concreto – a crise ambiental no município de Cubatão/SP – acabou por trans-
formar-se em manchete nos jornais de todo o mundo. A ocorrência de partos de 
anencéfalos; o envenenamento dos mangues; a descoberta de depósitos clandes-
tinos de produtos organoclorados a céu aberto (p.ex., hexaclorobenzeno, também 
chamado de pó-da-china) nos municípios de Cubatão, São Vicente e Itanhaém; 
as chuvas ácidas, atingindo de forma continuada o frágil ecossistema da Mata 
Atlântica na região da Serra do Mar e colocando em risco uma vegetação abso-
lutamente essencial para a manutenção da rigidez daquela cadeia de montanhas 
e conseqüente segurança da população residente em seu sopé; o altíssimo índice 
de doenças pulmonares nos trabalhadores da região; enfim, todos esses elementos 
acabaram por forjar um novo termo para os casos de destruição total do meio 
ambiente pelo homem: “Síndrome de Cubatão”, expressão indicativa da completa 
insustentabilidade ambiental e da irresponsabilidade das indústria para com as 
gerações presentes e futuras. 

Diante deste quadro, não podia mais o país permanecer alheio à temática 
ambiental. Assim, logo após a Conferência de Estocolmo, teve início um proces-
so, que hoje sabemos irreversível, de formação de um sistema legal de proteção 
do meio ambiente, tanto sob a perspectiva da estruturação de uma administração 
pública especializada na matéria, como de uma legislação voltada à tutela da fauna 
e da flora e ao controle do uso dos recursos naturais, em especial pela indústria.

Nessa mesma época, iniciava-se em todo o mundo um processo de constitu-
cionalização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Portugal foi pioneiro e, em 1976, trouxe relevante avanço à matéria ao elevar 
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o direito do meio ambiente ao patamar de direito fundamental. Dispõe o art. 66, 
1, da Constituição Portuguesa:

“Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 
equilibrado e o dever de o defender”. 

Na dicção do jurista português Mário Raposo, “o direito ao ambiente surge, 
assim, como um configurável direito da personalidade e, simultaneamente, como 
um direito e uma garantia constitucional”. 

E mais, “sendo um direito fundamental, é um direito de aplicação direta 
(artigo 18º, n.1) de sentido perceptivo e não apenas programático; vale por si mes-
mo, sem dependência da lei. A ulterior regulamentação ou desenvolvimento pelo 
legislador ordinário ajudará somente a densificar a sua exeqüibilidade. E vincula, 
desde logo, todas as entidades públicas e privadas”4. 

Em 1978, foi a vez da Espanha introduzir disposições relativas à proteção 
do meio ambiente em sua Constituição (art. 45-1). Pode-se, assim, dizer que a 
Península Ibérica foi o berço de um processo mundial de constitucionalização do 
Direito Ambiental.

3. PoluIção AtmosFérICA e sAÚde humAnA

Dentre as diversas formas de degradação ambiental, a poluição do ar atmosfé-
rico é uma das que maiores prejuízos traz à civilização, afetando a saúde humana, o 
patrimônio histórico e cultural e os ecossistemas. 

O início da intervenção do Estado na ordem econômica para a proteção do 
meio ambiente serviu de contraponto ao desleixo a que esse bem difuso fora re-
legado até então, restando reconhecida a sua importância transcendental para a 
vida com saúde.

De fato, o ar atmosférico pode ser considerado o mais característico dentre 
os bens de natureza difusa. Ensina Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz que 
ele “encontra-se livremente disperso na natureza. Composto por gases e ocasio-
nalmente por micropartículas sólidas e líquidas, sua difusão é total. Somente por 
esse motivo poder-se-ia dizer que é o bem difuso por excelência. Além disso, está 
disponível na natureza de forma livre, sem que seja preciso qualquer esforço ou 
ônus para o seu uso”5. 

Ainda de acordo com as lições de Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz, o 
ar atmosférico pode ser considerado o “mais essencial recurso para a manutenção 
da vida por ser de consumo contínuo obrigatório para qualquer ser vivo e também 
por estar disponível na natureza de forma livre sem que seja preciso qualquer 

4  RAPOSO, Mário. O direito ao ambiente como direito fundamental. Conferência de encerramento do Curso Direito do 
Ambiente, organizado pelo Centro de Estudos Judiciários com a colaboração da Associação Portuguesa para o Direito do 
Ambiente, nos dias 27 e 28 de Fevereiro e 1º de Março de 1991, em Faro, Portugal. In: Textos – Número Especial. Lisboa 
: Centro de Estudos Judiciários. Ambiente, 1994. P.115.
5  CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A tutela ambiental do ar atmosférico. Rio de Janeiro : Esplanada, 2002. p. 64.

Vol-I Conferencias.indb   224 5/13/08   6:26:06 PM



225Conferências / Invited Papers

esforço ou ônus para o seu uso (...)”6. Na verdade, a respiração é considerada “o 
ato mais importante e vital que nosso organismo opera. Se pararmos de respirar, 
morremos, e esse fato é reconhecido em nossa língua, uma vez que falamos sobre 
alguém ‘expirar’ e também sobre estarmos ‘inspirados’ e ainda sobre ‘respirarmos 
fundo’ para melhorarmos a saúde”7.

A doutrina médica esclarece que o ar que se respira habitualmente deve 
obedecer a determinadas características qualitativas e quantitativas que o tornem 
adequado para a função respiratória: “qualitativamente, deve ele conter o oxigênio 
e o azoto (gás respiratório neutro), havendo ainda outros gases, vapor de água e 
substâncias várias em suspensão, sendo entretanto o oxigênio indispensável; por 
outro lado, não deve ele conter gases irrespiráveis ou tóxicos, nem substâncias 
outras que o tornem de igual modo impróprio para ser respirado. Quantitativa-
mente, o ar deve conter oxigênio numa proporção que oscile perto dos 21%, não 
sendo as substâncias e gases outros, que não o azoto, presentes em proporção 
apreciável. Evidentemente, do ponto de vista físico, deve o ar permanecer em 
estado gasoso”8.

A poluição atmosférica por monóxido de carbono, óxidos nitrogenados de 
combustíveis sólidos e líquidos, dióxido de enxofre, amônia, tetra-etil-chumbo 
e outros poluentes é responsável por alterações climáticas e problemas de saúde 
humana. Poeiras e fumaça podem mostrar-se prejudiciais à saúde. 

De acordo com Fellenberg, o chumbo inspirado nas cidades atinge os pul-
mões, “onde é absorvido de modo mais rápido e completo que no trato digestivo. 
O chumbo entra na circulação sangüínea, combina-se com os eritrócitos (glóbulos 
vermelhos) e distribui-se por todo o organismo. (...) O chumbo assimilado pelo 
organismo desencadeia uma série de perturbações. Até 90% do chumbo elementar 
deposita-se nos ossos e o restante espalha-se pela musculatura, nervos e rins. Os 
compostos organometálicos de Pb têm um comportamento bem diferente, como 
o evidencia o já citado tetra-etil-chumbo. Devido ao seu caráter lipofílico este 
se acumula no cérebro e no sistema nervoso em proporções bem maiores. Em 
conseqüência, as intoxicações com compostos organometálicos de Pb provocam 
sobretudo danos ao sistema nervoso central: observam-se estados de agitação e, 
em estágio mais adiantado, epilepsia. Como efeitos mais tardios, têm-se parkin-
sonismo e paralisia”9.

Além dos efeitos nocivos diretamente verificados na saúde humana, a polui-
ção atmosférica é responsável pela destruição da camada de ozônio, pelo efeito 
estufa, pela chuva ácida, pela inversão térmica e pelo aquecimento global.

Considerando que o ar atmosférico integra o meio ambiente natural e que o 
meio ambiente “tem natureza jurídica de bem difuso, pertencente a todos, brasi-

6  Id., p. 44.
7  PIETRONI, Patrick. Viver Holístico. 2ª edição. São Paulo : Summus, 1988. p. 37.
8  CARVALHO, Hilário Veiga de, SEGRE, Marco. Medicina Social e do Trabalho. São Paulo : McGraw-Hill do Brasil, 
1977. p. 225. No mesmo sentido: FIGUEIREDO, Gulherme José Purvin de. Direito Ambiental e a Saúde dos Trabalhado-
res. 2ª Edição. São Paulo : LTR, 2007.
9  FELLENBERG, Günther. Introdução aos problemas da poluição ambiental. São Paulo : EPU, 1980, pp. 36-37.

Vol-I Conferencias.indb   225 5/13/08   6:26:06 PM



226 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

leiros e estrangeiros residentes no Brasil (art. 5º, caput)”, sua característica seria 
de “um bem suscetível de uso por toda a coletividade, sem poder ser apropriado 
segundo os parâmetros do Direito Civil”10.

Hoje, o Direito, ao fixar uma função social dos produtos, bens e serviços 
que provocam a alteração do ar atmosférico (emissões industriais, emissões de 
veículos movidos a combustível orgânico, queimadas e fumo, subprodutos de ati-
vidades humanas que implicam na degradação do ar atmosférico), tem por escopo 
reduzir essa poluição em prol do bem estar da coletividade11. 

Até mesmo na determinação do preço de um bem no mercado imobiliário, 
as condições atmosféricas do ambiente constituem uma importante característica 
a ser ressaltada na publicidade do imóvel: a qualidade do ar atmosférico agrega 
valor à propriedade imobiliária. Em contrapartida, as regiões que ostentam as 
piores condições atmosféricas, mais próximas às indústrias poluidoras ou a áreas 
contaminadas, por seu baixo valor imobiliário, são normalmente ocupadas pelas 
populações de menor poder aquisitivo12. 

No que diz respeito à poluição causada por fontes móveis, a Agenda 21, em 
seu Capítulo 9, que abre a Seção II, pondera que o setor de transportes, tendo em-
bora um papel essencial e positivo a desempenhar no desenvolvimento econômico 
e social, é também fonte de emissões atmosféricas, sendo necessário que se faça 
uma análise dos sistemas de transportes existentes atualmente e que se obtenha 
projetos e gerenciamento mais eficazes dos sistemas de trânsito e transporte.

Não resta qualquer dúvida, portanto, que a comunidade internacional de há 
muito já atenta para as relações existentes entre transporte, saúde e qualidade 
ambiental.

4. leGIslAção PIoneIrA sobre QuAlIdAde do Ar

Sem desconsiderar que, nos EUA, já em 1963 havia sido editado o conhe-
cido “Clean Air Act” e, em 1967, o “Air Quality Act”, não podemos deixar de 
consignar a importância da edição, no Brasil, da Portaria. 231, de 27 de abril de 
1976 que, com visão pioneira, constatava os gravíssimos danos à saúde e ao meio 
ambiente natural advindos da poluição atmosférica. 

Esta Portaria traz valiosos subsídios para o entendimento do tema objeto 
desta ação civil pública, especialmente em seus “considerandos”, onde, há mais 
de três décadas, já se atentava para “a contínua deterioração da qualidade da 
atmosfera em algumas áreas do território nacional”, o “decréscimo da qualidade 
da vida nessas áreas, no que diz respeito a danos à saúde, segurança e bem-estar 
da população, bem como à flora, à fauna, aos materiais e aos usos da atmosfera, 
com conseqüentes prejuízos à segurança e à economia nacional”, a “necessi-

10  CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. Cit,, p. 48.
11  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. A Propriedade no Direito Ambiental. 2ª Edição. Rio de Janeiro : Esplanada, 
2005.
12  Idem.
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dade de promover uma coordenação técnica e administrativa nas medidas de 
controle da poluição do ar, adotadas por entidades governamentais locais e 
regionais”, “a conveniência de fomentar e realizar o controle da poluição do ar 
de forma definida e compatível com os interesses da segurança e do desenvol-
vimento nacionais”. 

Com referida norma infralegal veio o estabelecimento dos Padrões de Qua-
lidade de Ar, como tais entendidos “as concentrações de poluentes atmosféricos 
que, ultrapassados, poderão afetar a saúde, segurança e bem-estar da população, 
bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais, e ao meio-ambiente 
em geral”.

Os bens jurídicos correlacionados à tutela do ar atmosférico passavam 
agora a encontrar resguardo na legislação brasileira, colocando-se nessa impor-
tante norma de vanguarda, lado a lado, a tutela da “saúde, segurança e bem-estar 
da população” e a proteção “à flora e à fauna, aos materiais, e ao meio-ambiente 
em geral”. 

5. PolítICA nACIonAl do meIo AmbIente e PoluIção do Ar

Em razão das atenções de todo o mundo estarem voltadas ao cenário desola-
dor de Cubatão e, simultaneamente, das campanhas dos primeiros ambientalistas 
brasileiros na área jurídica – caso de Francisco Van Acker e Paulo Affonso Leme 
Machado – no início da década de 1980 já estavam maduras as condições históri-
cas e políticas para o advento do Direito Ambiental Brasileiro. 

Assim, em 1981, é editada a Lei Federal n. 6.938/81, de 31 de agosto de 
1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente com o objetivo de 
promover a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental pro-
pícia à vida. 

Uma das prioridades eleitas pelo art. 2º da Lei n. 6.938/81 foi a utilização 
racional do ar atmosférico. Ademais, referida lei destacou em seu art. 3º, inc. III, 
que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente (letra “a”) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar 
da população ou (letra “d”) afetem as condições sanitárias do meio ambiente. 

Nesse momento histórico, já era possível concluir, com base no Direito Am-
biental nascente, por exemplo, que a queima de óleo diesel ou gasolina de má 
qualidade (contendo chumbo ou alto teor de enxofre13), constituía exemplo inso-
fismável de poluição. Em defesa da comercialização desse combustível, porém, 
poder-se-ia argumentar que a fase da evolução tecnológica das indústrias auto-
motiva e petroquímica ainda não oferecia melhores alternativas para produção e 
consumo.

13  No Brasil, em 2007 comercializa-se o óleo diesel S2000, que conta com 2 mil partes de enxofre por milhão. Nas regiões 
metropolitanas é comercializado o diesel S500, com 500 partes de enxofre por milhão. Quanto maior o teor de enxofre 
no óleo diesel, maior é a poluição que provoca na atmosfera. Na União Européia, o padrão é de 10 partes de enxofre por 
milhão. Ou seja, o diesel brasileiro contém de 50 a 200 vezes mais enxofre do que o diesel europeu.
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A Lei n. 6.938/81, porém, era (e ainda é) verdadeiramente revolucionária, 
pois trazia mecanismos legais até então inéditos, na busca da implementação do 
direito a um meio ambeinte saudável. 

No inciso IV do já mencionado art. 3º, dispunha que poluidor é a pessoa 
física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indireta-
mente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Exemplificativamente, desde 1981, se pessoas jurídicas de direito público 
ou direito privado, em razão do descumprimento do cronograma estabelecido 
por determinada norma para a progressiva melhoria da qualidade das emissões 
veiculares, deixassem de oferecer as condições formais e materiais de viabili-
dade no seu cumprimento estrito no que tange à qualidade dos combustíveis, 
permitindo que transcorresse in albis o prazo fixado para a sua regulamenta-
ção, deixando de investir em tempo hábil em tecnologias limpas, certamente 
seriam consideradas, já àquela época, responsáveis por atividades degradadoras 
da qualidade ambiental. Ou seja, seriam, nos termos da lei, qualificadas como 
poluidoras.

A Lei n. 6.938/81 foi ainda além e, em seu art. 13, dispôs que o Poder Exe-
cutivo deveria incentivar as atividades voltadas ao meio ambiente, visando I – ao 
desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a 
reduzir a degradação da qualidade ambiental; II – à fabricação de equipamentos 
antipoluidores; III – a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de 
recursos ambientais.

Em seu parágrafo único, este dispositivo destacou ainda que “os órgãos, 
entidades e programas do Poder Público, destinados ao incentivo das pesquisas 
científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio 
aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicá-
veis na área ambiental e ecológica”. 

Ressalte-se, nesta retrospectiva histórica da legislação ambiental brasileira 
voltada à proteção da qualidade do ar atmosférico, que a pesquisa científica e 
tecnológica voltada à eliminação de substâncias tóxicas e cancerígenas emitidas 
quando da combustão do óleo diesel é, portanto, dever legalmente imposto ao 
Poder Público.

6. dAs PrImeIrAs InICIAtIvAs: ProConve e PronAr 

Avançando neste tema, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
editou a Resolução 18, de 06 de maio de 1986, em cujos “considerandos” esclare-
cia que “os veículos automotores dos ciclos Otto e Diesel são fontes relevantes de 
emissão de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, fuligem 
e aldeídos”, “que os veículos automotores do ciclo Otto são fontes relevantes de 
emissão evaporativa de combustível”, “que a emissão de poluentes por veículos 
automotores contribui para a contínua deterioração da qualidade do ar, espe-
cialmente nos centros urbanos”, “que a utilização de tecnologias adequadas, de 
uso comprovado, permite atender as necessidades de controle da poluição, bem 

Vol-I Conferencias.indb   228 5/13/08   6:26:07 PM



229Conferências / Invited Papers

como de economia de combustível”, mas que era necessária a concessão de um 
prazo “para a adequação tecnológica de motores e veículos automotores novos às 
exigências de controle da poluição”. 

A sistemática eleita pela Resolução 18/86 do CONAMA utilizou as mesmas 
premissas presentes na teoria do desenvolvimento sustentável14, prevendo uma 
evolução gradativa dos níveis de excelência ambiental dos combustíveis para veí-
culos automotores, a qual acompanharia a evolução da própria ciência. 

Diante da impossibilidade de adequação imediata de toda a indústria auto-
mobilística, foram criadas etapas a serem cumpridas, visando, entre outros as-
pectos, a diminuição de emissão de poluentes pelos novos modelos de veículos 
automotores comercializados no país, interessando-nos, neste momento, aqueles 
produzidos pela combustão do óleo diesel.

Ao conjunto dessas normas-diretrizes do Poder Público no combate à polui-
ção foi dada a denominação “Programa de Controle do Ar por Veículos Automo-
tores – PROCONVE”. 

A primeira etapa deste programa, destinado à elevação da qualidade ambien-
tal do ar atmosférico perdurou até 1º de janeiro de 1990. Seus destinatários eram 
os fabricantes de veículos automotores, aos quais caberia adequar os motores, 
quando necessário, além de estruturar o abastecimento de combustível ao novo 
veículo e os órgãos responsáveis pela política energética, especificação, produção, 
distribuição e controle de qualidade de combustíveis. 

Também merece referência aqui a Resolução n. 5/89 do CONAMA, que 
instituiu o “Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - PRONAR”, que 
levava em consideração “o acelerado crescimento urbano e industrial brasileiro 
e da frota de veículos automotores”, “o progressivo e decorrente aumento da 
poluição atmosférica principalmente nas regiões metropolitanas”, “seus reflexos 
negativos sobre a sociedade, a economia e o meio ambiente”, “as perspectivas 
de continuidade destas condições” e “a necessidade de se estabelecer estratégias 
para o controle, preservação e recuperação da qualidade do ar, válidas para todo 
o território nacional, conforme previsto na Lei 6.938 de 31.08.81 que instituiu a 
Política Nacional do Meio Ambiente”. 

O PRONAR, assim, foi instituído como “um dos instrumentos básicos da 
gestão ambiental para proteção da saúde e bem estar das populações e melho-
ria da qualidade de vida com o objetivo de permitir o desenvolvimento eco-
nômico e social do país de forma ambientalmente segura, pela limitação dos 
níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica com vistas 
a: a) uma melhoria na qualidade do ar; b) atendimento aos padrões estabeleci-
dos; c) o não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 
degradadas”.

14  A idéia de desenvolvimento sustentável, porém, somente viria a ser exposta mundialmente em 1987, pela Primeira Mi-
nistra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, em seu famoso relatório “Nosso Futuro Comum”.
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7. do dIreIto humAno FundAmentAl à vIdA e à sAÚde – ComPArtIlhAmento de 
resPonsAbIlIdAdes

A busca de mecanismos mais severos para o combate da poluição atmosfé-
rica se justificava face à existência de um sistema de transporte automotivo alta-
mente poluidor e em constante crescimento, responsável pela contaminação do ar 
e por danos à saúde pública, notadamente sob a perspectiva das doenças cardio-
respiratórias.

No entanto, o mais importante avanço da história brasileira na garantia da 
dignidade do ser humano pelo respeito ao meio ambiente, adveio com a promul-
gação da Constituição Federal de 1988. 

A instituição do Estado Democrático de Direito, erigindo a dignidade da pes-
soa humana à condição de fundamento do próprio Estado, ensejou a formação de 
princípios e regras constitucionais objetivando à tutela do bem jurídico ambiental. 

Para a satisfação deste direito humano fundamental, em observância ao prin-
cípio da legalidade, segundo o qual o Estado só pode fazer aquilo que a lei estabe-
lece, dispõe a Constituição Federal sobre as competências legislativas e materiais 
dos entes federados em matéria ambiental e sanitária. 

Em seu art. 24, a Constituição Federal dispõe que compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

VI – (...) proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
XII – (...) proteção e defesa da saúde.
Por outro lado, no plano administrativo ou material, estabelece a Carta da 

República, no seu art. 23, que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios:

II – cuidar da saúde e assistência pública (...)
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas.
Vale dizer, tanto sob a perspectiva da gênese do direito como sob a da con-

secução do direito positivado, tem a União Federal, por si e por suas agências, au-
tarquias e entidades descentralizadas todos os instrumentos jurídicos necessários 
para fazer com que sejam cumpridos os arts. 196 e 225 da Carta Magna, sobre os 
quais discorreremos adiante. 

Evidentemente, os Estados e o Distrito Federal também têm a possibilidade 
de realizar as normas constitucionais, podendo inclusive exercer sua competência 
legislativa plena diante da inexistência de lei federal sobre normas gerais. 

A Constituição do Estado de São Paulo, em seu art. 191, dispõe sobre o 
dever do Estado e dos Municípios de providenciarem, com a participação da co-
letividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio 
ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e 
locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. No art. 193, 
estabelece que ao Estado de São Paulo caberá coordenar ações com o fim de 
estimular e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de 
energia não poluentes e de tecnologias brandas (inc.VII). E o art. 219, por seu 
turno, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
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Aliás, o Estado de São Paulo sempre esteve atento e preocupado com a pro-
teção da vida e da saúde da população paulista em face da contaminação do ar at-
mosférico. O sistema de rodízio semanal para a circulação de automóveis em São 
Paulo, uma cidade superpopulosa, poluída e com patentes problemas de circula-
ção em suas ruas sempre congestionadas, foi adotado pioneiramente pelo Estado 
de São Paulo, oferecendo-nos um elucidativo exemplo de aplicação do princípio 
da função social da propriedade de veículos automotores. 

A Lei Estadual n. 9.358/96-SP, aplicada na região metropolitana de São 
Paulo, tinha por escopo prevenir “episódios críticos de poluição do ar, tendo em 
vista as condições climáticas e a concentração de poluentes em desconformidade 
com os padrões de qualidade legalmente estabelecidos”15. Esta lei, aliás, foi apre-
ciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em inúmeros mandados 
de segurança, tendo a jurisprudência concluído pela sua  constitucionalidade. E 
isto porque mesmo um típico bem de consumo como o automóvel está sujeito ao 
comando do art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, já que a observância 
adequada da função social da propriedade deve considerar, “no seu uso e gozo, os 
princípios norteadores de um meio ambiente ecologicamente equilibrado”16.

Dispõe, porém, nosso ordenamento jurídico, de uma série de normas gerais 
federais sobre proteção do meio ambiente, da saúde pública e do consumidor, 
como é o caso da já mencionada Lei Federal n. 6.938/81 (Lei dos Crimes Ambien-
tais), da Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei Federal 
n. 9.605/98 (Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais), o que na 
prática já é suficiente para a tutela plena dos bens ambientais e da saúde humana.

Ademais, não há que se olvidar que o direito difuso ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, está consagrado ao longo de todo o texto constitucional -  no art. 5º, inc. 
LXXIII, que trata dos direitos e garantias fundamentais; no art. 129, inciso III, que 
cuida das atribuições institucionais do Ministério Público; no art. 170, inciso VI, 
que versa sobre os princípios da ordem econômica; e, mais enfaticamente, no art. 
225 e seus parágrafos, núcleo do Direito Ambiental Constitucional.

A partir da nova ordem constitucional, fixou-se constitucionalmente a obri-
gação do Poder Público, Administração Direita ou Indireta, Federal, Estadual ou 
Municipal de sempre direcionar seus atos, suas normas e suas políticas em bene-
fício de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para a consecu-
ção do também fundamental direito à saúde.

O artigo 225 da Constituição Federal é norma de eficácia plena e aplicabi-
lidade imediata, norma bastante em si, autoexecutável e que vincula a ação do 
Poder Público. Retomando as palavras do jurista português Mário Raposo, é um 
direito fundamental de aplicação direta, “de sentido perceptivo e não apenas pro-
gramático; vale por si mesmo, sem dependência da lei. A ulterior regulamentação 

15  SILVA. Solange Teles da. A Proteção da Qualidade do Ar. In: Anais do Congresso Internacional de Direito Ambiental: 5 
Anos Após a ECO-92. São Paulo : IMESP, 1997, p. 270.
16  Id., p. 272.
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ou desenvolvimento pelo legislador ordinário ajudará somente a densificar a sua 
exeqüibilidade. E vincula, desde logo, todas as entidades públicas e privadas”.

Ademais, a Constituição Federal caracteriza a lesão à saúde da população 
por contaminação do ar atmosférico como hipótese de lesão a um direito humano 
fundamental. Com efeito, o direito social à saúde está consagrado no art. 196 da 
CF e apresenta tais características: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agra-
vos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”.

Destaque-se, desta passagem, a previsão constitucional do dever do Estado 
(lato sensu: de todos os entes da Federação) adotar políticas sociais e econômicas 
voltadas à redução do risco de doenças. 

Conjugam-se, assim, os arts. 196 e 225 da Constituição Federal, concluindo-
se que cabe, também aqui, ao Estado – ao Poder Público – defender a qualidade 
ambiental, pois ela é essencial à sadia qualidade de vida. Trata-se, inequivoca-
mente, de uma intervenção na atividade econômica destinada à consecução de um 
direito humano fundamental. 

A tal respeito, ensina Paulo de Bessa Antunes:

“...embora dotado de forte conteúdo econômico, não se pode entender a na-
tureza econômica do Direito Ambiental como um tipo de relação jurídica que 
privilegie a atividade produtiva em detrimento de um padrão de vida mínimo 
que deve ser assegurado aos seres humanos. A natureza econômica do Direi-
to Ambiental deve ser percebida como o simples fato de que a preservação e 
sustentabilidade da utilização racional dos recursos ambientais (que também 
são recursos econômicos, obviamente) deve ser encarada de forma a assegurar 
um padrão constante de elevação da qualidade de vida dos seres humanos 
que, sem dúvida alguma, necessitam da utilização dos diversos recursos am-
bientais para a garantia da própria vida humana. O fator econômico deve ser 
encarado como desenvolvimento e não como crescimento. O desenvolvimento 
distingue-se do crescimento na medida em que pressupõe uma harmonia entre 
os diferentes elementos constitutivos. Já o crescimento tem o significado de 
preponderância e prioridade da acumulação de capital sobre os demais com-
ponentes envolvidos no processo. Esta é uma distinção fundamental e que não 
pode deixar de ser observada pelo jurista.
O reconhecimento definitivo do Direito Ambiental como direito humano já 
começa a ser feito pelos Tribunais Administrativos e Jurisprudenciais de vá-
rios países do mundo.  Nesse sentido, é importante a observação de Paolo 
Maddalena:
Ad um princípio antropocentrico, si va lentamente sostituendo un principio 
biocentrico; ovviamente, non nel senso che al valore uomo si sostittuisce il 
valore natura, mal nel senso che si pone come valore la ‘comunità biotica’; al 
cui vertice sta l’uomo [Danno Pubblico Ambientale, Rimini : Maggioli Editore, 
1990, p.84] (A um princípio antropocêntrico se vai lentamente substituindo um 
princípio biocêntrico; obviamente, não no sentido de que ao valor homem se 

Vol-I Conferencias.indb   232 5/13/08   6:26:07 PM



233Conferências / Invited Papers

substitui o valor natureza, mas no sentido que se impõe como valor a ‘comuni-
dade biótica’, em cujo vértice está o homem).
No regime constitucional brasileiro, o próprio caput do artigo 225 da Consti-
tuição Federal impõe a conclusão de que o Direito Ambiental é um dos direitos 
humanos fundamentais. Assim é porque o meio ambiente é considerado um bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Isto faz com que 
o meio ambiente e os bens ambientais integrem-se à categoria jurídica de res 
comune omnium (...)”17.

O conceito de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é 
de um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a 
ausência de doenças ou enfermidades (http://www.who.org). 

Segundo a Constituição da OMS, “the enjoyment of the highest attainable 
standard of health is one of the fundamental rights of every human being...” (a 
satisfação do mais elevado padrão possível de saúde é um dos direitos humanos 
fundamentais de todo ser humano). 

Por isso, é possível desde já afirmar que toda política pública econômica 
que ignore ou minimize a importância desse preceito será ilegítima e inconsti-
tucional, pois atentará contra um direito humano fundamental – o direito à vida 
com saúde. 

É por esse motivo que Antônio Augusto Cançado Trindade assevera:

“...o direito a um meio ambiente sadio e o direito à paz configuram-se como 
extensões ou corolários do direito à vida. O caráter fundamental do direito à 
vida torna inadequados enfoques restritos do mesmo em nossos dias; sob o 
direito à vida, em seu sentido próprio e moderno, não só se mantém a proteção 
contra qualquer privação arbitrária da  vida, mas além disso encontram-se 
os Estados no dever de ‘buscar diretrizes destinadas a assegurar o acesso aos 
meios de sobrevivência’ a todos os indivíduos e todos os povos. Nesse propó-
sito, têm os Estados a obrigação de evitar riscos ambientais sérios à vida, e 
de por em funcionamento ‘sistemas de monitoramento e alerta imediato’ para 
detectar tais riscos ambientais sérios e ‘sistemas de ação urgente’ para lidar 
com tais ameaças.
Nessa mesma linha, na I Conferência Européia sobre o Meio Ambiente e os 
Direitos Humanos (Estrasburgo, 1979), ressaltou-se que a humanidade neces-
sitava proteger-se de suas próprias ameaças ao meio-ambiente, em particular 
quando tais ameaças tinham repercussões negativas sobre as condições da 
existência – a própria vida, a saúde física e mental, o bem-estar das gerações 
presentes e futuras. De certo modo, era o próprio direito à vida, em sua ampla 
dimensão, que acarretava o necessário reconhecimento do direito a um meio-
ambiente sadio; este último configura-se como ‘o direito a condições de vida 
que assegurem a saúde física, moral, mental e social, a própria vida, assim 
como o bem-estar das gerações presentes e futuras. Em outras palavras, o di-
reito a um meio-ambiente sadio salvaguarda a própria vida humana sob dois 
aspectos, a saber, a existência física e saúde dos seres humanos, e a dignidade 

17  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 7ª Edição. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2005, pp. 23-24. 
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desta existência, a qualidade de vida que faz com que valha a pena viver. O 
direito a um meio ambiente sadio desse modo compreende e amplia o direito à 
saúde e o direito a um padrão de vida adequado ou suficiente, e tem uma ampla 
dimensão temporal: como, ‘em matéria de meio-ambiente, certos atentados ao 
meio-ambiente produzem efeitos sobre a vida e saúde do ser humano somente a 
longo prazo, (...) o reconhecimento de um direito ao meio-ambiente (...) deveria 
então admitir uma noção ampla dos atentados”18.

Da leitura dos arts. 196 e 225 da Constituição Federal, é fácil detectar a 
existência de um liame indissolúvel entre a qualidade do meio ambiente e a saúde 
do ser humano. Este liame, aliás, é explícito no art. 200, inciso VIII, que atribui 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) o dever de colaborar na proteção do meio am-
biente, nele compreendido o do trabalho.

Por isso, ao tratarmos da proteção ambiental do ar atmosférico, estamos 
desde o início visando a proteção do direito humano fundamental à vida e à saú-
de, já que a qualidade do ar está diretamente relacionada à ocorrência ou não de 
doenças pulmonares e cardiovasculares. 

A respeito do art. 196 da Constituição Federal, assim decidiu o Excelso Pre-
tório:

“O direito à saúde — além de qualificar-se como direito fundamental que assis-
te a todas as pessoas — representa conseqüência constitucional indissociável 
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de 
sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se 
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que 
por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpreta-
ção da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional 
inconseqüente. O caráter programático da regra inscrita no art.196 da Carta 
Política — que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro — não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder 
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, subs-
tituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um 
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria 
Lei Fundamental do Estado (...)” (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

A defesa do meio ambiente – assim como a do consumidor – constitui prin-
cípio constitucional da ordem econômica. 

Se, como visto, a par de constituir um dever do Poder Público, a proteção do 
meio ambiente também é um princípio geral da atividade econômica, não é lícito 
desconsiderar o lineamento constitucional da Economia, eis que o poder econô-
mico subordina-se ao poder político. 

18  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio-Ambietne: Paralelo dos Sistemas de Proteção Inter-
nacional. Porto Alegre : Sergio Antonio Fabris Editor, 1993. Pp. 75/76.
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De fato, estabelece o art. 170 da Constituição Federal, em seus incisos V 
e VI, que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios”: (...) IV – livre con-
corrência; V – defesa do consumidor19; VI – defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços de seus processos de elaboração e prestação. 

Atente-se que, aqui, a Constituição Federal enfaticamente vincula a digni-
dade da existência à proteção do meio ambiente (e do consumidor). Perderá seu 
alicerce constitucional a atividade econômica que atente contra a defesa do meio 
ambiente, pois com isto estar-se-ia sendo negado o direito de todos a uma exis-
tência digna. 

Na dicção de Jorge Miranda, os princípios funcionam “como critérios 
de interpretação e de integração, pois são eles que dão a coerência geral do 
sistema”20. 

Por isso, é correto concluir que a observância das disposições constantes nos 
artigos 196 (proteção da saúde) e 225 (proteção do meio ambiente) da Constitui-
ção Federal exige, no plano da ordem econômica, o cumprimento das inúmeras 
normas infraconstitucionais inspiradas nos preceitos integrativos de seu art. 170 
– in casu, nos seus incisos IV, V e VI. 

É o caso das normas versando sobre a qualidade dos combustíveis fósseis 
(v.g., óleo Diesel): normas de Direito Econômico voltadas à defesa da saúde e do 
meio ambiente.

O direito fundamental à vida está inteiramente vinculado aos direitos à sa-
dia qualidade do meio ambiente e estes, ao direito à saúde humana, aos direitos 
do consumidor e assim por diante. Não há como dissociá-los. Em se tratando de 
valores previstos na Constituição Federal, não podem eles ser interpretados frag-
mentariamente. Nesse sentido, preleciona Eros Roberto Grau:

“...a interpretação do direito tem caráter constitutivo – não, pois, meramente 
declaratório – e consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos norma-
tivos e dos fatos atinentes a um determinado caso, de normas jurídicas a serem 
ponderados para a solução desse caso, mediante a definição de uma norma de 
decisão. Interpretar / aplicar é dar concreção [ = concretizar ] ao direito. Neste 
sentido, a interpretação / aplicação opera a inserção do direito na realidade; opera 
a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular; 
em outros termos, ainda: opera a sua inserção na vida. A interpretação / aplicação 
vai do universal ao particular, do transcendente ao contingente; opera a inserção 
das leis [ = do direito ] no mundo do ser [ = mundo da vida ]. Como ela se dá no 

19  No que diz respeito especificamente ao Direito do Consumidor, é de se destacar que este tem o direito a que seu veículo 
não seja deteriorado por um combustível de má qualidade, eis que, numa inspeção veicular, é o proprietário que se torna 
responsável pela poluição causada pelo seu veículo. Assim, é evidentemente ilegal qualquer atitude no sentido de se trans-
ferir, dos agentes competentes para promover a melhoria da qualidade do combustível, a responsabilidade pela degradação 
do ar atmosférico causada pelo veículo automotivo para cujo proprietário não foi dada a oportunidade de utilizar-se de 
combustível de boa qualidade.
20  MIRANDA, Jorge. Teoria do Direito e da Constituição. Rio de Janeiro : Forense, 2007. Pág. 434.
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quadro de uma situação determinada, expõe o enunciado semântico do texto no 
contexto histórico presente, não no contexto da redação do texto. Interpretar o 
direito é caminhar de um ponto a outro, do universal ao particular, conferindo a 
carga de contingencialidade que faltava para tornar plenamente contingencial o 
particular”21.

Dessa sorte, os princípios constitucionais disciplinadores da ordem econômica 
também definiram os limites de atuação da iniciativa privada de acordo com os con-
tornos prévios garantidores do respeito ao direito fundamental ao meio ambiente. 

8. dA ImPortânCIA do ProConve PArA A Promoção dos dIreItos humAnos

Foi neste contexto histórico da evolução do Direito Ambiental Brasileiro, 
agora à luz da novel Carta Magna, que a Lei 8.723, de 28 de outubro de 1993 foi 
promulgada. Referida lei federal trouxe as Resoluções do CONAMA que tratam 
do PROCONVE a um novo patamar, inclusive no que diz respeito à qualidade dos 
combustíveis22.

A Lei 8.723/93 previu dois sujeitos passivos: a) os fabricantes de veículos 
automotores (artigo 1º); e b) os fabricantes de combustíveis (artigos 1º e 7º), den-
tro da mesma perspectiva fixada pelas normas que anteriormente regulamentavam 
a matéria em tela.

O mecanismo empregado pela Lei 8.723/93 coincide parcialmente com o da 
Resolução 18/86 do CONAMA. As etapas nele previstas foram projetadas até 1º 
de janeiro de 2002, data a partir da qual a totalidade dos veículos pesados do ciclo 
Diesel comercializados no Brasil passou a atender aos mesmos limites de emissão 
de gases de escapamento definidos no § 4º, inciso II, do seu art. 2º. Ressalte-se, 
porém, que a Lei n. 8.723/93 vigora até hoje, reforçando, portanto, a obrigatorie-
dade do cumprimento das metas do PROCONVE.

Durante a realização desta etapa do PROCONVE, iniciou-se o período de 
privatização das estatais, com a criação das agências reguladoras. Surgiu, então, 
a Agência Nacional do Petróleo – ANP, instituída pela Lei 9.478, de 6 de agosto 
de 1997, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador da in-
dústria do petróleo.

 Dentre as inúmeras atribuições da ANP elencadas na Lei 9.478/97, desta-
cam-se a promoção da regulação, da contratação e da fiscalização das atividades 
econômica integrantes da indústria do petróleo, cabendo-lhe implementar, em 
sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, contida na 
política energética nacional, com ênfase na garantia do suprimento de derivados 
de petróleo em todo o território nacional e na proteção dos interesses dos consu-
midores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos, bem com fazer cumprir 

21  GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 12ª edição, revista e atualizada. São Paulo : Ma-
lheiros, 2007, pág. 163.
22  SILVA, Lindamir Monteiro da, FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de, REMÉDIO JR., José Ângelo. Estudos rea-
lizados por determinação do ao Gabinete da Subprocuradoria Geral da Área do Contencioso da PGE/SP e encartados no 
Processo GDOC n. 16866-619707/2007 em 29/11/2007 às pp. 36 e ss.
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as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do 
gás natural e de preservação do meio ambiente e especificar a qualidade dos de-
rivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos biocombustíveis.

Agora, portanto, a ANP tornava-se incumbida de regulamentar as diretrizes 
fixadas pelo CONAMA para as fases subseqüentes do PROCONVE, situação que 
perdura até hoje.

O PROCONVE, programa de importância transcendental para a defesa da 
saúde pública e do meio ambiente, teve prosseguimento a partir de novas Reso-
luções do CONAMA, já que a este colegiado cabe deliberar, no âmbito de sua 
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologi-
camente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (art. 6º, inciso II, da Lei 
Federal n. 6.938/81). 

No que concerne à fixação de novos parâmetros para a elevação da qualidade 
do ar atmosférico, não há que se esquecer dos termos do § 9º do art. 2º da mencio-
nada Lei 8.723/93, que atribuiu a referido colegiado a competência para realizar 
as complementações e alterações dos índices fixados para até 2002, bem como 
o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/97), que dispõe competir 
ao CONAMA a avaliação, mediante inspeção, do controle de emissão de gases 
poluentes e de ruído dos veículos em circulação (art. 104). 

À luz da teoria do desenvolvimento sustentável, é impossível se cogitar um 
regresso no combate à poluição do ar atmosférico e na adoção de patamares me-
nos rígidos do que aqueles sistematizados pelo PROCONVE.

Nesse sentido, afirma Édis Milaré:

“Posteriormente, ante a necessidade de definir os procedimentos e limites má-
ximos relativos à emissão de fumaça dos veículos automotores do ciclo Diesel, 
complementares aos padrões constantes da Resolução CONAMA 007/1993, e 
considerando o disposto no art. 104 da Lei 9.503, de 23.09.1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro, a Resolução CONAMA 251, de 7.01.1999, impôs 
limites máximos de opacidade da emissão de escapamento para avaliação do 
estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo Diesel, a serem utili-
zados em programas de inspeção e manutenção.
Em 29.10.2002, o CONAMA editou a Resolução 315, que dispõe sobre a nova 
etapa do PROCONVE, estabelecendo padrões de emissões mais restritos para 
os veículos que saem das montadoras. Essas etapas são em caráter nacional, 
para serem atendidas nas homologações dos veículos automotores novos, na-
cionais e importados, leves e pesados, destinados exclusivamente ao mercado 
interno brasileiro”23.

Ademais, com a edição destas normas, o Poder Executivo deixou de lado a 
discricionariedade, vinculando o seu comportamento à melhoria da qualidade do 
ar e, conseqüentemente, da saúde humana. É como já asseverava Paulo Affonso 
Leme Machado ao cuidar da Lei n. 8.723/93:

23  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 5ª edição. São Paulo : RT, 2007. Pág.212.
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“O controle da poluição dos veículos automotores só é possível com a prática de 
uma política energética que o apóie. Caso contrário, estará o governo sendo irrea-
lista ou demagogo. Por isso, com a elaboração da Lei n. 8.723/93, o próprio Poder 
Executivo deixou de lado a discricionariedade e optou por vincular o comporta-
mento da Administração direta e indireta ligada aos combustíveis. A Constituição 
Federal constituiu monopólio da União a refinação do petróleo nacional e estran-
geiro, e a importação e exportação dos combustíveis e seus derivados (art. 177).
Assim, constitui uma obrigação de fazer o fornecimento dos combustíveis co-
merciais no prazo explicitado na Lei 8.723. Essa obrigação pode ser invocada 
na ação civil pública (Lei 7.347/85), e o Poder Judiciário não estará invadindo 
o campo do Poder Executivo ao controlar o mérito da atividade administrativa, 
que, no caso, deve ser exercida com poder vinculado.
Invoque-se, outrossim, a mencionada Resolução 18/86-CONAMA quando se 
estabelece a obrigação do Conselho Nacional de Petróleo de especificar e fis-
calizar a isenção total de chumbo tetra-etila na mistura álcool-gasolina, como, 
no óleo Diesel, estabelecer um programa para reduzir o teor de enxofre do 
valor de 1,3 para 0,7”24.

Há de se ressaltar a transcendental importância do PROCONVE. Se con-
siderarmos apenas a Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, verificaremos 
conta ela hoje com aproximadamente 20 milhões de habitantes. Devido à frota de 
veículos registrada, que se aproxima de oito milhões de unidades, esta população 
sofre com a poluição atmosférica causada pela queima diária de enorme quanti-
dade de combustíveis por essa enorme quantidade de veículos. 

Hoje mais de 90% da poluição atmosférica da RMSP é de origem veicular 
e, dentre os diversos agentes poluidores emitidos pelos veículos, destacam-se o 
material particulado e o ozônio.

O petróleo naturalmente contém enxofre (S), elemento que, combinado com 
o oxigênio, forma óxidos e sulfatos. Os óxidos, em combinação com a água pre-
sente na atmosfera, transformam-se em ácidos altamente corrosivos. Os sulfatos, 
por sua vez, agregam em seu entorno substâncias extremamente tóxicas e formam 
particulados finos. Para reduzir o teor de enxofre nos combustíveis é necessário 
adotar técnicas mais aprimoradas de refino do petróleo. 

Atualmente, o óleo diesel brasileiro contém cerca de duas mil partes por 
milhão de enxofre (2000 ppm S). Em algumas localidades (p.ex., na RMSP), é 
distribuído o diesel metropolitano, com 500 ppm S.  

Se jamais tivesse sido implementado o PROCONVE e o nível de exigência 
da qualidade dos combustíveis não tivesse sido elevado gradativamente, como o 
foi até 2002/2005, a situação seria certamente calamitosa. 

24  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 15ª edição. São Paulo : Malheiros, 2007. Pág. 551. 
Cumpre, aqui, observar que o Conselho Nacional de Petróleo a que se refere o Prof. Paulo Affonso Leme Machado foi 
criado pela Lei 2004/53 que, em seu art. 3º, assim dispôs: “O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônomo, diretamen-
te subordinado ao Presidente da República, tem por finalidade superintender as medidas concernentes ao abastecimento 
nacional de petróleo”. Com a edição da Lei n. 9.478/97, que revogou expressamente aquela lei em seu art. 83, foi criada a 
Agência Nacional de Petróleo – ANP que, conforme disposto no art. 8º e seus incisos, especialmente no inc. XV, assumiu 
as atribuições do extinto CNP voltadas à regulação e autorização das atividades relacionadas com o abastecimento nacional 
de combustíveis.
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O material particulado fino emitido na combustão do diesel com alto teor 
de enxofre é responsável por alguns dos mais perversos efeitos da poluição at-
mosférica na saúde humana. As emissões de poluentes por veículos automotores 
respondem por aproximadamente ¾ da poluição atmosférica. 

Considerando os altos teores de enxofre no diesel brasileiro, calcula-se que 
aproximadamente 45% dessa poluição é causada exclusivamente por tais veículos 
movidos a diesel.

Assim, se a situação hoje está muito longe de ser a ideal, sem a im-
plantação do PROCONVE seria completamente insustentável, eis que há duas 
décadas o teor de enxofre era aproximadamente 8 vezes maior do que hoje. 
Isso significa que a redução no teor de enxofre nos combustíveis brasileiros, 
de 1996 a 2005, contribuiu para que fossem evitadas quase cinqüenta mil mor-
tes. Estes elementos indicam a importância do tema para a implementação de 
um direito humano fundamental (tutela da saúde pública em face da poluição 
atmosférica).

Isto, porém, não significa que tenhamos alcançado um nível aceitável no 
índice de doenças e óbitos relacionados à poluição atmosférica por material parti-
culado fino. O novo padrão diário para o particulado fino estabelecido pela Orga-
nização Mundial da Saúde  é de 25 μg/m3).

É preciso aqui indagar quais são as próximas etapas do PROCONVE em 
busca da elevação da qualidade de vida da população e como evitar que seis mil 
e cem brasileiros em média morram prematuramente por doenças cardiorrespi-
ratórias causadas pelo material particulado fino emitido na combustão do diesel 
comercializado em nosso país.

Isto porque a redução no teor de enxofre no diesel alcançada até 2005, ape-
sar de ter contribuído para inequívoco avanço na qualidade ambiental do ar at-
mosférico, ainda é extremamente tímida, quando comparada com a proporção nos 
Estados Unidos (15 ppm). Em 2009, será de 15 ppm no México e de 50 ppm em 
Taiwan e Tailândia.

É importante observar que todas as etapas por que passou o PROCONVE 
sempre tiveram como modelo as Diretivas da União Européia sobre gradativa 
eliminação do enxofre existente no óleo diesel. As novas normas Euro para redu-
ção dos gases de escape impõem rigorosas exigências a todos os fabricantes de 
veículos. A diferença de nível de exigência no que respeita à emissão de gases de 
escape entre a norma Euro 3 e um motor preparado para a norma Euro 4 é signifi-
cativa. As emissões de óxidos de nitrogênio (NO

x
) têm de baixar de 5 para 3,5 g/

kWh, uma redução de 30%. As emissões de partículas (MP) têm de baixar de 0,1 
para 0,02 g/kWh. Isso corresponde a uma redução sempre superior a 80%. Hoje, 
na Europa e no Japão, o padrão é de 10 ppm S.

9. dos dAnos Ao PAtrImônIo CulturAl e à bIodIversIdAde

Tratou-se até aqui do direito à saúde. No entanto, além de todos os danos 
causados principalmente à saúde humana, a poluição causada pela combustão de 

Vol-I Conferencias.indb   239 5/13/08   6:26:09 PM



240 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

óleo diesel com alto teor de enxofre é responsável também pela perda da biodiver-
sidade e pela degradação do patrimônio cultural. 

Édis Milaré conceitua chuva ácida como sendo a “Precipitação pluviomé-
trica contendo ácidos decorrentes da combinação do vapor d’água com poluen-
tes industriais, tais como os óxidos de enxofre (SOx) e nitrogênio (NOx). Tais 
substâncias permanecem pouco tempo na atmosfera, já que se dissolvem pron-
tamente na água, para se precipitarem, no caso do SO

2
, como ácido sulfúrico 

diluído. É um fenômeno que atravessa fronteiras, e assim torna-se um problema 
internacional”25. 

Já o Dicionário Prático de Ecologia, de Ernani Fornari, oferece o seguin-
te conceito: “Precipitação pluviométrica que, em muitas regiões do mundo, ao 
atravessar a atmosfera contaminada com gases decorrentes da queima de com-
bustíveis fósseis nas indústrias, centrais elétricas e automóveis, reage com estes 
contaminantes, gerando um novo produto, freqüentemente uma mistura de ácido 
sulfúrico, ácido nítrico e água, prejudicial à vegetação. [Calcula-se que cerca de 
12 mil pessoas morrem anualmente nos Estados Unidos por causa, direta ou in-
direta, da chuva ácida, que é produzida pelos parques industriais do Hemisfério 
Norte e que causa também a destruição da camada de ozônio. Chuva ácida é uma 
locução cunhada por um cientista escocês em 1872]”26. 

O dióxido de enxofre (SO
2
), gás produzido em quantidade proporcional à 

quantidade de enxofre existente no diesel queimado, de acordo com o Centro de 
Vigilância Epidemiológica da Divisão de Doenças Ocasionadas pelo Meio Am-
biente – DOMA da Secretaria de Estado da Saúde, “é um gás incolor, com forte 
odor, importante precursor dos sulfatos. As principais fontes são os processos 
que utilizam queima de óleo combustível como refinarias de petróleo, termoe-
létricas e, especialmente, veículos a diesel. Uma vez emitido para a atmosfera, 
pode ser transportado para regiões distantes das fontes primárias de emissão, 
aumentando sua área de atuação. Pode transformar-se em ácido sulfúrico na at-
mosfera, sendo componente da chamada chuva ácida que prejudica plantações 
em concentrações menores que as que afetam os seres humanos. Também é 
nocivo para estruturas metálicas, provoca corrosão de fios elétricos e estruturas 
de concreto”.

Hoje, está cientificamente comprovado que a chuva ácida é responsável 
pela deterioração de esculturas expostas ao ar livre, fachadas de prédios histó-
ricos e outras expressões do patrimônio cultural que possam estar submetidas 
a intempéries. Inegável, portanto, a relação entre os danos ao patrimônio am-
biental artificial, cultural e urbano, e a queima de combustíveis com alto teor 
de enxofre.

Aliás, ao discorrer sobre o ganho do diesel S500 comparado com o S2000 
a PETROBRÁS esclarece: “O enxofre acidifica a atmosfera, causando danos a 
prédios e plantações e provocando a chuva ácida. Já se pode até estimar o benefí-

25  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 2ª edição. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001. pp. 718.
26  FORNARI, Ernani. Dicionário Prático de Ecologia. São Paulo : Aquariana, 2001. p. 54
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cio social do novo diesel que, reduzindo os materiais particulados e o enxofre na 
atmosfera, propiciará uma economia de US$ 56 milhões por ano”27.

Além de liberarem óxidos de enxofre, catalisadores deteriorados por óleo 
diesel de má qualidade emitem mais monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 
hidrocarbonetos e material particulado.

A partir do momento em que vier a se verificar o descumprimento do crono-
grama fixado pela Resolução 315 do CONAMA, estará caracterizada a hipótese 
prevista no art. 3º, inciso III, letra “e”, da Lei n. 6.938/81, a saber, poluição por 
lançamento de matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos. 

Caso isto venha a ocorrer, será necessário identificar os responsáveis diretos 
e indiretos pelo dano ao meio ambiente, à saúde pública, ao patrimônio cultural e 
à biodiversidade.

Finalmente, uma vez verificada a degradação da qualidade ambiental do ar 
atmosférico –, deverão os poluidores ser obrigados, independentemente da exis-
tência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e 
a terceiros, afetados por sua atividade. Trata-se de hipótese de responsabilidade 
civil objetiva, consagrada pelo art. 14, § 1º, desta lei federal.

10. Observações incidentais sObre a tutela penal dO ar atmOsféricO

É sabido que nem todos os bens tutelados pela ordem jurídica o são também 
sob a perspectiva do Direito Penal. Este somente cuidará da proteção de valores 
especialmente relevantes para a população. 

Pois bem, o art. 54 da Lei n. 9.605/98, ao tipificar o crime de poluição – causar 
poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora – prevê em seu inciso II a agravante consistente em causar po-
luição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes 
das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população. 

Gilberto Passos de Freitas afirma que o crime de poluição consiste “em cau-
sar, provocar poluição. Crime de perigo, na primeira parte do dispostivo, para 
a sua caracterização basta a ocorrência da situação de perigo para a saúde da 
população. Já na segunda parte do inciso, onde a poluição causa danos diretos à 
saúde da população, o crime será de dano. E, da mesma forma, será necessária a 
comprovação do dano à saúde”. 

No que diz respeito ao elemento subjetivo, ensina referido jurista que “O 
dolo é o genérico, consistente na vontade de causar poluição, com a consciência 
de que a mesma provocará a retirada, ainda que momentânea, das áreas atingidas 
ou que venha causar danos à saúde da população”28. 

27  Site da Petrobrás. On line: http://www2.petrobras.com.br/portal/meio_ambiente.htm - Acesso em 27/11/07
28  FREITAS, Gilberto Passos de. Do Crime de Poluição. In: Direito Ambiental em Evolução. FREITAS, Vladimir Passos 
de (org.). Curitiba : Juruá, 1998. pp. 131-132
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A Lei das Contravenções Penais, por seu turno, dispõe, em seu art. 38, 
sobre a emissão de poluentes atmosféricos. Ensina Paulo Affonso Leme Ma-
chado que a medição do agente poluidor deve ser feita “na fonte emissora e 
não no local de recepção da substância poluidora. Verifica-se a contravenção 
mesmo se no local onde resida a vítima não chegue o poluente em quantida-
de capaz de causar dano ou perturbação”. Observa, ademais, que nem toda 
emissão de poluentes é caracterizada como contravenção penal, mas somente 
aquela que se enquadre “em tabelas ou normas de emissão que o Poder Públi-
co tenha baixado”. 

Estas observações são oferecidas incidentalmente, em face do que dispõe o 
art. 36 da Resolução CONAMA 315, verbis:

Art. 36. O não cumprimento das disposições desta resolução sujeitará os 
infratores às sanções previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no 
Decreto n. 3.179, de 21 de setembro de 1999, sem prejuízo das demais sanções 
previstas na legislação específica.

11. do desCumPrImento dA resolução 315 do ConAmA PelA AnP

Consciente da importância e dos sucessos alcançados por esse programa, 
com a edição da Resolução 315, de 29 de outubro de 2002, o CONAMA deu 
início a mais uma fase do PROCONVE, desta vez, almejando a melhoria da qua-
lidade do diesel a partir de 1º de janeiro de 2009. Esta Resolução tomou por 
base os limites estabelecidos pela Diretiva 98/70/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13/10/1998, relativos à qualidade da gasolina e do combustível para 
motores diesel, diretiva esta que implantou o chamado ciclo Euro 4 no âmbito da 
União Européia29.

A chamada fase P6 do PROCONVE é, “ipsis literis”, equivalente à 
EURO4, voltada a veículos pesados, torna mais restritos os limites de emis-
sões a partir de janeiro de 2009. Para que o PROCONVE P6 efetivamente 
cumpra os objetivos ambientais, é necessário que os novos veículos sejam 
abastecidos com óleo diesel com especificação de 50 partes por milhão de 
enxofre (ppm ou mg/kg)30. 

Estabelece a Resolução CONAMA 315/02, em seu art. 15, os limites máxi-
mos de emissão de poluentes e respectivas datas de implantação, para os motores 
destinados a veículos automotores pesados nacionais e importados, com (§ 12) 
data de implantação em 1º de janeiro de 2009, conforme tabela abaixo:

29  SILVA, Lindamir Monteiro da, FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de, REMÉDIO JR., José Ângelo. Cit., pp. 45 e 
ss. 
30  Cf: Informação Técnica CETESB n. 15/07/ETE, de 10.10.2007.
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Tabela 1. Valores limites a partir de 01/jan/2009 (PROCONVE P-6) Resolução 
CONAMA 315

Ensaios
Monóxido de 

Carbono CO – 
(g/kWh)

Hidrocarbonetos 
(g/kWh)

Óxidos de 
Nitrogênio NOx 

– (g/kWh)

Material 
Particulado 

MP – (g/kWh)

ESC e 
ELR

1,5 0,46 (Totais THC) 3,5 0,02

ETC 4,0
0,55 (não metano 

NMHC) 
1,1 (metano)

3,5 0,03

A Resolução 315/02 do CONAMA, dessarte, estabeleceu no ano de 2002 
– ou seja, há nada menos do que cinco anos – os prazos para o cumprimento da 
etapa P6 do PROCONVE, cuja implementação deveria ter sido iniciada em 1º de 
janeiro de 2006, para que sua conclusão ocorra em 1º de janeiro de 2009, marco 
inicial para que o óleo diesel tenha, dentre suas especificações, sua concentração 
de enxofre reduzida para, no máximo, 50 ppm. 

A esta altura, torna-se perfeitamente compreensível a importância do cum-
primento pleno da Resolução CONAMA 315/02. O diesel com baixos teores de 
enxofre permite a adoção de tecnologias veiculares mais modernas, reduzindo 
consideravelmente a emissão de material particulado (MP) e de precursores de 
ozônio (v.g., NO

x
 e hidrocarbonetos). Em última análise não se trata, apenas, de 

uma nova etapa destinada à redução do teor do enxofre no óleo diesel, já que 
muitos outros benefícios acompanham a adequação dos veículos para a utilização 
deste combustível mais limpo. Além do benefício ambiental e à saúde pública 
imediato (redução da emissão de material particulado fino ou MP

2,5
), o PROCON-

VE P-6 permitirá a introdução de novas tecnologias de controle nos veículos, 
ampliando ganhos ambientais em outros poluentes, como o monóxido de carbono, 
hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio.

Não se conclua, com isso, que é apenas com a introdução das novas frotas 
que a população passará a beneficiar-se com a medida. Mesmo para a frota an-
tiga em uso verifica-se a redução da poluição. Um estudo recente realizado pelo 
IPT/SPTrans/Fundação Hewlett mostrou que sob as condições do teste realizado, 
obteve-se reduções na emissão de material particulado de até 60% com a simples 
substituição do óleo diesel de 500 ppm (S500) pelo diesel de 50 ppm.

Segundo a CETESB, com a mesma projeção para o cenário da RMSP, calcu-
la-se que o potencial de redução de emissão seria da ordem de 8,4 mil toneladas 
de material particulado por ano. 

Apenas para se ter uma idéia dos ganhos para a saúde pública e para o meio 
ambiente, a simples redução no teor de diesel de 1000 ppm S (lembrando-se que 
o diesel brasileiro tem 2000 ppm S; o metropolitano, 500 ppm S) para 50 ppm S 
permitea abater mais de 50% das emissões de particulados. Isso representaria na 
RMSP reduzir de catorze mil para menos de sete mil toneladas de material parti-
culado/ano pelo diesel e de 4,9 mil para menos de 2,5 mil toneladas de material 
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particulado/ano pela gasolina. As emissões de óxidos de enxofre (SO
x
) cairiam 

de 8,7 mil toneladas/ano para menos de 1,5 mil toneladas/ano. Melhorias tecno-
lógicas nos veículos (catalisadores e outros equipamentos) contribuiriam também 
para abater cerca de 90% de monóxido de carbono (CO) e mais de 70% dos hi-
drocarbonetos (HCs) tóxicos.

Todavia, para atingir as mudanças tecnológicas necessárias, é essencial que 
se utilize diesel com, no máximo, 50 ppm S. Os veículos possuem catalisadores 
que reduzem as emissões de poluentes até um certo ponto. Entretanto, catalisa-
dores se deterioram com combustíveis de má qualidade, principalmente com alto 
teor de enxofre, que corrói seus metais internos. Se um veículo moderno rodar 
com combustível ruim, seu desempenho será definitiva e irremediavelmente pre-
judicado. 

É este o aspecto central de todo o debate a respeito da matéria: o cumpri-
mento da Resolução CONAMA 315/2002 foi ostensivamente negligenciado por 
mais de um ano e nove meses. 

Todo o tema que vem sendo aqui desenvolvido está diretamente relacionado 
com a saúde pública. Existe uma relação direta entre a mortalidade por doenças 
cardio-respiratórias e as concentrações de particulados finos na atmosfera. Um 
aumento na concentração desse material particulado de 10 para 30 microgramas 
por metro cúbico do ar que respiramos diminui em 3 (três) anos a expectativa 
média de vida da população. Em dias de maior poluição atmosférica, o número de 
mortes provocadas por ataques cardíacos aumenta em até 15%.

O cumprimento da Resolução 315/02 do CONAMA e a realização da etapa 
P-6 do PROCONVE significará evitar-se a morte de um número vultoso de pes-
soas. Significará, igualmente, uma melhora sensível na qualidade de vida e na 
saúde de toda a população brasileira. Essa melhoria não é mero “capricho”, mas 
obrigação legal e condição sine qua non para o gerenciamento da qualidade do ar 
nas grandes metrópoles do país.

Desde o dia 6 de maio de 1986, quando foi instituído em caráter nacional o 
PROCONVE, os órgãos, entidades e agentes envolvidos com este tema vinham 
respeitando integralmente o paulatino processo de melhoria na qualidade do óleo 
diesel para salvaguarda da saúde dos seres humanos. 

Por vinte anos consecutivos, os prazos fixados nas normas pertinentes fo-
ram cumpridos, em alguns casos até mesmo de forma antecipada. Foi o caso da 
PETROBRÁS, que iniciou a implantação da Resolução 373 do CONAMA antes 
mesmo de sua regulamentação da ANP.

Todavia, em 2006, ao deixar de definir a qualidade dos combustíveis para a 
etapa P6 do PROCONVE, a ANP buscou a inviabilização das metas da Resolução 
315/02 do CONAMA. Tal atitude é o mesmo que agredir a Constituição Federal 
que assegura o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

A Resolução 315/02 do CONAMA é bastante clara ao estabelecer, na linha 
2 da tabela 2 de seu art. 15, a partir de 1º de janeiro de 2009 (PROCONVE P-6) 
determinados limites de emissão que somente poderão ser alcançados com a subs-
tituição do óleo diesel S2000 e S500 (diesel metropolitano) pelo diesel S50. 

Vale dizer, na prática é impossível alcançar-se um nível de material particu-
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lado equivalente a 0,03 g/kWh, por exemplo, com a utilização de diesel S500. Pior 
ainda se ainda existir no mercado o diesel S2000 em 1º de janeiro de 2009.

Todavia, tem-se ouvido em várias oportunidades, inclusive em audiências 
públicas que não será cumprido o prazo de 1º de janeiro de 2009 para a imple-
mentação da etapa P-6 do PROCONVE, e mais, que não há previsão da data do 
efetivo cumprimento. 

A ANP, repita-se, simplesmente deixou por mais de um ano e meio de 
regulamentar a qualidade do diesel que se adequaria à Resolução 315/02 do CO-
NAMA, em flagrante descumprimento do art. 18 de referida resolução e do art. 
7º da Lei n. 8.723/93, que determina que os combustíveis para testes devem ser 
disponibilizados pelo menos 36 (trinta e seis) meses antes do dia 1º de janeiro 
de 2009.

Somente diante do clamor popular, da mobilização da sociedade civil, de 
entidades governamentais e de organizações não governamentais, inclusive com 
a veiculação de reportagem da Rede Globo de Televisão denunciando as graves 
conseqüências trazidas pela combustão do óleo diesel S500 nas regiões metropo-
litanas é que a ANP, na tentativa de elidir sua culpa, editou a Resolução ANP n. 32, 
publicada no Diário Oficial da União de 17 de outubro de 2007.

A Resolução ANP n. 32/2007, porém, não atende as exigências estabeleci-
das pelas normas ambientais, protelando a elevação do patamar de qualidade do 
óleo diesel. Transcrevemos seu inteiro teor:     

“Art. 1º. Fica estabelecida a especificação do óleo diesel automotivo para utili-
zação em veículos automotores homologados segundo os critérios fixados para 
a fase P6 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automoto-
res – PROCONVE e dotados de tecnologias restritas à utilização de óleo diesel 
com as características definidas pela presente Resolução.
Parágrafo único. O óleo diesel para a aplicação mencionada no caput será 
denominado óleo diesel S50.
Art. 2º. A especificação do óleo diesel S50 está contida no Regulamento Técnico 
ANP nº 4/2007, parte integrante desta Resolução.
Art. 3º O óleo diesel S50 estará disponível comercialmente nos postos reven-
dedores após a adequação da logística para suprimento do novo produto em 
todo o País.
Art. 4º. O óleo diesel S50 para testes deverá ser disponibilizado pelos produ-
tores ou importadores aos distribuidores para comercialização com os fabri-
cantes de veículos automotores e de componentes em quantidades e freqüência 
negociadas previamente.
Parágrafo único. Para ajuste ao que se dispõe no caput fica concedido o prazo 
de até 60 dias contados a partir da data de publicação desta Resolução.
Art. 5º. O não atendimento ao disposto nesta Resolução sujeita o infrator às 
sanções administrativas previstas na Lei nº, de 26 de outubro de 1999, alterada 
pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e no Decreto nº 2.953, de 28 de 
janeiro de 1999, sem prejuízo das penalidades de natureza civil e penal.
Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial da União”.
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Tal resolução da ANP, na realidade, absolutamente nada regulamentou. Antes, 
simulou o cumprimento de uma obrigação legal que já vinha sendo descumprida 
desde 1º de janeiro de 2006 e acabou por, ilegal e inconstitucionalmente, oferecer 
um álibi para todos que pretendem continuar a descumprir a legislação referida, 
remetendo o problema à “adequação logística”, o que não lhes caberia resolver. 

De fato, ao dispor, em seu art. 3º, que “o óleo diesel S50 estará disponível 
comercialmente nos postos revendedores após a adequação da logística para supri-
mento do novo produto em todo o País”, jogou para as calendas a data limite para 
melhoria da qualidade do ar atmosférico (1º de janeiro de 2009), data que vinha 
sendo anunciada desde 2002, quando do advento da Resolução CONAMA 315.

O prazo para comercialização do combustível não está condicionado a qual-
quer “adequação da logística” por parte de terceiros, expressão adotada para dissi-
mular a ausência de adoção das medidas administrativas e legais cabíveis, de com-
petência da agência, que deveriam ter sido tomadas em 1º de janeiro de 2006.

Não há que se admitir a implantação do caos na ordem econômica pelos 
próprios agentes estatais.

A ANP, nas reuniões do CONAMA que antecederam a edição da Resolução 
n. 315, de 29 de outubro de 2002, exigiu que o CONAMA, diferentemente do que 
até então fazia, não estabelecesse imediatamente as especificações do óleo diesel 
previsto para a fase P6 do PROCONVE.

A Resolução CONAMA n. 315, na realidade, ao fixar os valores limites de 
emissão na Tabela 2 do art. 15, apontava claramente para a fixação dos mesmos 
padrões fixados na diretiva da União Européia que adotou o padrão EURO-4. Em 
outras palavras, o PROCONVE P-6 brasileiro é tecnicamente o mesmo que o 
EURO-4 adotado na União Européia.

No último dia 4 de dezembro, o site oficial da Câmara dos Deputados divul-
gava a seguinte notícia:

“O assessor da Diretoria-Geral da ANP Waldyr Gallo negou que haja uma 
articulação no sentido de adiar a resolução. Ele informou que a ANP levou cin-
co anos para editar as regras sobre o diesel S50 porque o próprio governo ainda 
não chegou a um consenso em relação a algumas dificuldades que o combustível 
menos poluente pode trazer, como um eventual problema de fornecimento nos 
postos do País.

Gallo ressaltou que a ANP prevê dificuldades para garantir o fornecimento 
do diesel S50 em todo o território nacional, e que a agência não pode obrigar 
nenhum posto de combustível a fornecer um ou outro tipo de diesel. Ele disse 
ainda que, sob um ponto de vista de saúde pública, a ANP é favorável a priorizar 
as regiões metropolitanas, levando o novo combustível, por exemplo, às frotas de 
ônibus cativas, mesmo que isso atrase a aplicação da norma em todo o País”31.

É absolutamente inconcebível tal declaração pública! Afirmar que “o gover-
no ainda não chegou a um consenso em relação a algumas dificuldades” equivale 

31  On line: http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=114867. Acesso em 4/12/2007. Reporta-
gem de Ana Raquel Macedo, da Rádio Câmara. Edição de Marcos Rossi.
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a rasgar e atirar ao lixo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Consti-
tuição Federal e toda legislação infra-constitucional sobre saúde pública e meio 
ambiente, tudo em razão de “algumas dificuldades” em se chegar a “um consen-
so” no sentido de que o Poder Público deve, sim, se curvar ante a lei!

O que importa agora é que a ANP, não importa se por desídia ou dolo (já 
que estamos lidando com hipótese de responsabilidade civil objetiva), por quase 
22 meses recusou-se a simplesmente traduzir para a língua portuguesa tais espe-
cificações, dizendo que isto dependeria de uma ampla discussão – discussão que 
não encorajou porque não queria tornar realidade a Resolução CONAMA 315. 
Estava, portanto, caracterizada a omissão normativa, pois tinha referida agência o 
dever legal de editar o ato normativo respectivo. Se o fez a destempo, não poderá 
o ordenamento jurídico admitir que terceiros se aproveitem da mora da ANP. 

Como foi dito acima, quando supriu essa omissão, a ANP editou a Resolu-
ção ANP 32, de 16/10/2007 de forma lacunosa e imperfeita, alterando de forma 
abusiva o início de vigência da Resolução CONAMA 315 para uma data incerta, 
conforme art. 3º (tema já abordado acima).

Esta, porém, não foi a única ilegalidade cometida. Também no que diz res-
peito à data de fornecimento do óleo para testes, que havia de ter início em 1º de 
janeiro de 2006, atirou-a a ANP para 16 de dezembro de 2007:

Art. 4º. O óleo diesel S50 para testes deverá ser disponibilizado pelos pro-
dutores ou importadores aos distribuidores para comercialização com os fabri-
cantes de veículos automotores e de componentes em quantidades e freqüência 
negociadas previamente.

Parágrafo único. Para ajuste ao que se dispõe no caput fica concedido o 
prazo de até 60 dias contados a partir da data de publicação desta Resolução.

Ora, à ANP competia tão somente explicitar tecnicamente, no âmbito das 
suas atribuições, as características do combustível, não podendo modificar os ter-
mos da Resolução CONAMA n. 315. Na implementação de cada etapa do PRO-
CONVE, a Lei 8.723/93 dispõe, no artigo 7º, que o novo combustível para testes 
aos fabricantes de veículos deve ser fornecido com antecedência de trinta e seis 
meses do início da comercialização. Iniciando-se a próxima etapa em 1º de janeiro 
de 2009, a ANP deveria ter determinado a disponibilização do combustível de tes-
te até 1º de janeiro de 2006, estando caracterizado o descumprimento a este prazo. 
Há de se ressaltar, porém, que este é problema de menor monta, afetando apenas 
a rotina das montadoras, e jamais poderá ser colocado como óbice para que sejam 
evitados os danos à saúde decorrentes do descumprimento do PROCONVE. Caso, 
porém, em razão da mora na edição de Resolução ANP especificando a qualidade 
dos combustíveis necessária para a consecução da Resolução CONAMA 315, 
venham a ocorrer danos à saúde pública e ao meio ambiente natural e construído 
que poderiam ter sido eveitados a partir de 1º de janeiro de 2009, inegável será 
sua responsabilidade civil32. 

Caracterizado está, assim, de modo iniludível, o descumprimento do PRO-

32  SILVA, Lindamir Monteiro da, FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de, REMÉDIO JR., José Ângelo. Cit., p. 137.
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CONVE pela ANP, já que não respeitou o prazo de entrega do combustível de 
teste. E, devido a este comportamento, o risco de lesão ao direito fundamental de 
saúde33 é iminente, causando fundado receio que a ANP, a partir de suas declara-
ções desencontradas e normas imperfeitas e lacunosas, e incentivem as montado-
ras de veículos a justificarem a não adequação tempestiva dos novos veículos ao 
P-6 com base em sua própria mora na regulamentação desta nova etapa do PRO-
CONVE e, por conseqüência, descumpram a Resolução CONAMA 315.

Deve-se atentar que a responsabilidade ambiental é objetiva, independendo 
de culpa. Com efeito, o dano ao meio ambiente natural, artificial e, principalmen-
te, à saúde do ser humano será imputável a todos os envolvidos pelo descumpri-
mento da CONAMA 315. É inaceitável aguardar que milhares de pessoas mor-
ram vítimas da poluição, outras milhares padecem de moléstias provocadas pela 
péssima qualidade do diesel especificado e distribuído pelas rés respectivamente, 
para depois barganhar somas pecuniárias pelo direito à saúde e o direito à vida! 
A dignidade humana não tolera ser vilipendiada pela via do descumprimento da 
Constituição e das normas que visam concretizar os bens jurídicos máximos do 
ordenamento jurídico. O risco de lesão ao direito à vida, ao direito à saúde e ou-
tros bens estruturantes do ordenamento jurídico é real e iminente.

12. dA resPonsAbIlIdAde dA Petrobrás PelA ImPlementAção do ProConve

À luz de tudo o que foi exposto até aqui, também não é possível ignorar a co-
responsabilidade de todas refinarias de petróleo existentes no país mas, sobretudo, 
da PETROBRÁS pelo impasse na consecução da integral consecução da fase P6 
do PROCONVE. Sobretudo da PETROBRÁS porque salta aos olhos sua impor-
tância no refino e distribuição do diesel. É ela uma sociedade de economia que 
tem na prática o domínio no mercado relevante de distribuição de diesel no terri-
tório nacional34. Sua participação no PROCONVE é evidente, pois está incumbida 
de adequar a qualidade do diesel às normas do PROCONVE. 

A Petrobrás deve, evidentemente, respeitar as diretrizes impostas pela ANP. 
No entanto, não precisa esperar por elas para dar cumprimento às normas cons-
titucionais, verbi gratia, o direito fundamental ao ambiente sadio e o direito fun-
damental à saúde. Condicionar a aplicação da Constituição Federal à edição de 
meras normas infralegais constituiria absurda inversão dos valores jurídicos po-
sitivados.

E por que não precisava? Não precisava porque o PROCONVE é uma di-
retriz de planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado e porque a PE-
TROBRÁS é uma sociedade de economia mista. Incidem, portanto, sobre referida 
pessoa jurídica os comandos dos arts. 173, § 1º, item I e 174, “caput” da Cons-

33  www.stf.gov.br: RE 242.859, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento em 29-6-99, DJ de 17-9-99. 
34  SILVA, Lindamir Monteiro da, FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de, REMÉDIO JR., José Ângelo. Cit., p. 119. 
Nesta passagem, destaco a relevância das ponderações apresentadas pelo Dr. José Ângelo Remédio Jr. à época dos debates 
realizados pelo grupo de trabalho e que embasaram a redação da primeira versão de citado documento.
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tituição Federal. Ou seja, a estatal exerce uma função social e as funções de fis-
calização, incentivo e planejamento são para ela determinantes e não meramente 
indicativas, como ocorreria para o setor privado.

Não havia, portanto, por que a PETROBRÁS esperar que a ANP regulamen-
tasse a especificação técnica do diesel, seja porque participou ativamente das reu-
niões que determinaram a Resolução CONAMA 315, seja porque tinha pleno 
conhecimento do que seria necessário aos combustíveis e conseqüentemente para 
o parque de refino, para que fosse alcançada a etapa P-6 do PROCONVE (em todo 
idêntica à fase EURO-4 para a União Européia).

A PETROBRÁS sempre se antecipou ao início de vigência da legislação am-
biental do PROCONVE para a ela adequar-se. Tanto isso é certo que, de acordo 
com notícia institucional datada de 11 de maio de 2005 e colhida junto ao site 
do Ministério de Minas e Energia, já era alardeado o pioneirismo da empresa na 
adoção de providências tendentes à elevação da qualidade ambiental dos combus-
tíveis antes mesmo de novos patamares serem legalmente exigidos35.

Desta notícia institucional, acessível ao público via Internet, depreende-se 
claramente que a PETROBRÁS, desde o momento em que foi editada a Resolu-
ção CONAMA 315 (de cujo processo de elaboração, ressalte-se, participou ati-
vamente) nos termos do art. 174, “caput”, da Constituição Federal, deveria ter 
se antecipado à regulamentação das especificações técnicas do combustível pela 
ANP, regulamentação esta que somente veio a ocorrer, e de forma deficiente e 
imperfeita, em 16/10/2007 (Resolução ANP n. 32), como já havia feito quando da 
implantação do diesel metropolitano S500.

Vale dizer, ninguém poderá se socorrer da alegação de mora na edição da 
Resolução ANP n. 32/2007 para justificar o descumprimento da Resolução CO-
NAMA 315/2002, mesmo porque desde o início todos tinham plena ciência de 
que o texto a ser publicado pela agência especializada nada mais consistiria do 

35  On line: http://www.conpet.gov.br/noticias/noticia.php?segmento=&id_noticia=171#. Acesso em 28/5/2007. Transcre-
vemos integralmente a notícia: Petrobras lança diesel com redução do teor de enxofre - Novo Diesel vai diminuir a emissão 
de poluentes nos grandes centros urbanos (11/05/2005). A mais recente contribuição da Petrobras para melhorar a quali-
dade de vida no país é a criação e comercialização do Novo Diesel (500 ppm – parte por milhão), um novo combustível 
com o teor de enxofre reduzido em 75%. Nos últimos dez anos, a Petrobras conseguiu reduzir de 13 mil para 2 mil ppm. 
Agora, serão apenas 500 ppm. Com uma equipe altamente preparada, a empresa concentra grandes recursos em pesquisas 
tecnológicas e na modernização de seu parque de refino. Para chegar ao novo combustível, a empresa investiu U$ 750 
milhões. O Novo Diesel atenderá às regiões metropolitanas, como: Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Baixada Santista, 
São José dos Campos, Belo Horizonte e Vale do Aço, por serem responsáveis por 70% do consumo nacional do produto e 
onde existe maior concentração de gases poluentes. A Petrobras sempre foi pioneira no desenvolvimento de novas tecno-
logias, reafirmando sua imagem de empresa socialmente responsável e preocupada com o meio ambiente. Ela foi também 
uma das primeiras empresas do mundo a retirar totalmente o chumbo de suas gasolinas automotivas, por ter consciência 
de que a atenção à qualidade do ar nos grandes centros urbanos é uma necessidade que não pode ser adiada. Com o lan-
çamento deste produto, a Petrobras se antecipa à adequação de uma regra da Agência Nacional de Petróleo (ANP), que 
previa a mudança para o próximo ano, cumprindo compromissos do país com o Protocolo de Kyoto (destacamos). Para 
2006, a empresa deverá atender a todas as regiões metropolitanas do país e reduzir o teor de enxofre de 3.500 para 2.000 
ppm no diesel vendido no interior do país. A meta da estatal até 2010 é reduzir para 50 ppm e 500 ppm, respectivamente, 
a quantidade de enxofre nos combustíveis comercializados nas regiões metropolitanas e no interior. O novo combustível, 
além de reduzir a emissão de poluentes, aumenta a durabilidade dos motores (destacamos). Daqui a cinco anos, a Petrobras 
pretende também aplicar a tecnologia à gasolina. A empresa já firmou contrato com a francesa Axens, ligada ao Instituto 
Francês do Petróleo, para transferência de tecnologia que permita reduzir a quantidade de poluentes de 1000 ppm para 50 
ppm até 2010. A empresa vai investir 1,7 bilhão de dólares na instalação de 11 novas unidades de tratamento, que devem 
gerar cerca de 60 mil empregos. 
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que uma tradução para a língua portuguesa das especificações já adotadas àquela 
época pela União Européia (EURO-4).

É bem verdade que, a partir de novembro/07 a PETROBRÁS passou a infor-
mar que disponibilizaria o diesel S50 quando os veículos pesados com tecnologia 
P-6 (Euro 4) estivessem no mercado. Com isso, recrudesceram as críticas que a 
estatal vinha sofrendo e diminuiu o assédio da imprensa diante do descumpri-
mento da Resolução CONAMA 315. A notícia, curiosamente, veio justamente no 
momento em que se via ameaçada de perder sua posição no rol de empresas cujas 
ações compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE) por 
apresentarem alto grau de comprometimento com a sustentabilidade e responsa-
bilidade social.

Com efeito, de acordo com as notícias dos jornais de 28 de novembro de 
2007, a estatal “voltou atrás ontem e anunciou que até 2009 fornecerá diesel com 
teor reduzido de enxofre – até 50 partes por milhão (PPM) – para veículos pesa-
dos, adequando-se às exigências da fase P-6 do Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores (Proconve), instituído pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente). Desde a aprovação da exigência, em 2002, a Petrobrás vinha 
afirmando que não cumpriria a medida”36. 

É fundado o temor de que estejamos diante de um subterfúgio já que, em 
referida reportagem, afirma-se o seguinte:  “Apesar do anúncio, a Petrobrás res-
saltou que o pleno cumprimento das normas do Conama só ocorrerá quando a 
indústria automobilística passar a fabricar veículos que atendam às exigências do 
P-6. Por isso, de acordo com a empresa, é pouco provável que o Brasil consiga 
cumprir a meta de reduzir as emissões de gases e particulados de veículos pesa-
dos a diesel daqui a dois anos. O diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo 
Roberto Costa, afirmou ontem que o principal entrave é a defasagem tecnológica 
dos veículos brasileiros. ‘Querer resolver a questão apenas com o combustível de 
melhor qualidade é um erro. O mundo não fez assim. Se o Brasil quiser levar a 
sério essa questão, a redução das emissões exige motores de última tecnologia e 
controle rígido dos Estados na manutenção’”37.

Ou seja, a PETROBRÁS  sabia, mas não exigiu da ANP o cumprimento de 
seu dever de editar até dezembro de 2005 a Resolução ANP 32, dever este cum-
prido somente quase dois anos mais tarde. Não se antecipou a referida resolução, 
como havia feito quando da introdução do diesel metropolitano, e agora nos ofe-
rece um quadro paradoxal: fornecerá o combustível suficiente para abastecimento 
de veículos que provavelmente não existirão porque a indústria automotiva ainda 
não teve tempo para produzir. E, para tanto, deverá selecionar alguns poucos pos-
tos de abastecimento de diesel em diferentes recantos do território nacional, sem 
prejuízo da continuidade do fornecimento de diesel S500 (ou, eventualmente, até 
mesmo do S2000).

A PETROBRÁS, com esse comportamento, incide no brocardo “nemo auditur 

36  Jornal “O Estado de São Paulo”, de 28/11/2007, pág.A19.
37  Idem.
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propriam turpitudinem allegans”, pois oferece às montadoras o frágil argumento 
de que não têm como produzir os novos veículos e, aos proprietários dos postos de 
abastecimento, que continuem a oferecer diesel de pior qualidade. Ocorre que o 
raciocínio adotado é tautológico pois, se inexistissem tais veículos, isto teria decor-
rido da ausência de fornecimento do combustível por ela fornecido. 

Ao afirmar que produzirá diesel S50 em volume suficiente para, em tese, 
abastecer a nova frota (P-6) em 1º de janeiro de 2009, a PETROBRÁS está cla-
ramente indicando para uma distribuição diferenciada que poderá beneficiar os 
postos “A” e “B” e preterir os postos “C”, “D” e “E”. Isso equivale a pretender 
projetar a sua responsabilidade para terceiros. Ou seja, se o abastecimento não 
ocorrer, a culpa seria do usuário, do consumidor do combustível, que não criou 
novas rotas de percurso, que não diligenciou em busca dos postos de abasteci-
mento que oferecerem o diesel S50, verdadeiras “moscas brancas” no território 
paulista, culpa da autonomia reduzida dos veículos.  Ora, a produção de diesel 
S50 deve ser suficiente para o atendimento a todos os postos de abastecimento 
de diesel, sob pena de violação ao princípio da livre concorrência, insculpido no 
art. 170, inciso IV, da Constituição Federal. Não pode a estatal transferir para o 
proprietário de um posto de abastecimento uma obrigação de repartir em dois o 
tanque de combustível de diesel e de abrir uma nova bomba, além das já normal-
mente existentes (diesel, álcool, gasolina comum e gasolina aditivada). Tampouco 
pode ela impedir que todos os postos de abastecimento disponham de óleo diesel 
S50 para fornecimento à sua carteira de clientes, sob pena de violação a normas 
elementares de Direito Econômico. 

Insista-se nesta observação, que põe por terra quaisquer argumentos no sen-
tido de que apenas os veículos novos necessitam do diesel S50: os veículos anti-
gos, da mesma forma que os novos, podem operar com o combustível de melhor 
qualidade sem nenhum problema e com ganhos ambientais que, ainda que não 
idênticos aos exigidos pela Resolução CONAMA 315 para a nova frota, são im-
portantes para a melhoria da qualidade do ar atmosférico. Trata-se de hipótese 
similar à atual, onde qualquer veículo que se utilize na região metropolitana do 
óleo diesel S500, pode, no interior, abastecer seu tanque com S2000.

A par destes aspectos ambientais, também visualiza-se aqui afronta a normas 
de Direito do Consumidor. A melhoria da qualidade de vida dos consumidores 
constitui um dos principais objetivos da Política Nacional das Relações de Consu-
mo, como pode ser constatado pela leitura do caput do art. 4º da Lei n. 8.078/90. 
Para a implementação deste objetivo, determinados princípios são aplicados na 
defesa da dignidade, saúde e segurança dos consumidores, dentre os quais o re-
conhecimento de sua vulnerabilidade no mercado de consumo e a harmonização 
dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 
proteção do consumidor com as necessidades de desenvolvimento econômico e 
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econô-
mica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa fé e equilíbrio 
nas relações entre consumidores e fornecedores. Aqui, merecem referência espe-
cial os incisos V e VI do art. 170 da Constituição Federal, que consagra os princí-
pios da defesa do consumidor e da defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
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tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços 
e de seus processos de elaboração e prestação. Pode-se, assim, concluir que, nas 
relações de consumo, a defesa do consumidor, cuja vulnerabilidade no mercado é 
legalmente presumida, é indissoluvelmente ligada à defesa do meio ambiente.

Aliás, o art.220, § 3º, inc. II, da Constituição Federal, determina ao Poder 
Legislativo Federal que estabeleça os meios legais que garantam à família a possi-
bilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que 
contrariem o disposto no art. 221, bem como de propaganda de produtos, práticas 
e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. O consumidor ou, 
num sentido mais amplo, toda a população brasileira tem, portanto, o direito de se 
insurgir contra a divulgação de produtos, práticas e serviços nocivos à saúde e ao 
meio ambiente. Este direito adquire uma feição mais rigorosa quando o produto 
nocivo à saúde e ao meio ambiente é anunciado como ambientalmente correto ou 
inofensivo à saúde. Nesta hipótese, estaremos não apenas diante de uma simples 
lesão ao disposto no art. 220, § 3º, inc. II, da Carta Republicana e do art. 4º, caput 
e incisos I e III do Código Brasileiro de Defesa de Consumidor, mas de dolosa 
indução do consumidor em erro. Pisa-se, aqui, em solo da teratologia jurídica, 
descrito no art. 37 da Lei n. 8078/90:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de ca-
ráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da na-
tureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
§ 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer na-
tureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite 
da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores am-
bientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3º. Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quan-
do deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Ora, é fato notório que a PETROBRÁS adota há anos seu “compromisso 
social e ambiental” como mote em toda a sua publicidade. É monocórdio o tom 
adotado pela Petrobrás em toda a publicidade veiculada na Internet. No site “Ética 
nos Negócios”, reportagem datada de 5/7/2007 apresenta a estatal como “um dos 
melhores exemplos de empresa socialmente responsável”, afirmando seu com-
promisso “como empresa social e ambientalmente responsável” e noticiando o 
“Aumento do investimento da companhia em ciência e tecnologia de forma sus-
tentável”. No site do “Instituto Brasil PNUMA”, artigo intitulado “Petrobrás – 
O Desenvolvimento Sustentável no Século XXI”, o Sr. Cláudio Fontes Nunes, 
Gerente-executivo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Petrobrás afirma que 
“O Plano Estratégico da Petrobrás expressa claramente o compromisso da compa-
nhia com a realização de seus negócios de forma social e ambientalmente respon-
sável, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país”. Em “Hot Sites 
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Petrobrás”, a introdução das informações sobre “Diretrizes de Sustentabilidade” 
da Petrobrás destaca: “Ciente de seu papel na contribuição para o desenvolvimen-
to sustentável do Brasil e dos demais países onde atua, a Petrobrás tem reforçado 
seu compromisso com a responsabilidade social e ambiental, através de uma gran-
de variedade de ações direcionadas à integração destes princípios a todas as suas 
atividades”. Na divulgação do Teste de Campo do Biodiesel B5, no próprio site 
da Petrobrás, a empresa se apresenta da seguinte forma: “Como empresa ambien-
talmente responsável, a Petrobrás sai na frente e planeja aumentar a concentração 
de biodiesel, dos atuais 2% para 5%, no diesel vendido em seus postos em 2008”. 
Até mesmo em notícias sobre suas atividades na Bolívia, o bordão prossegue: 
“Fiel à sua política de empresa social e ambientalmente responsável, Freitas [ José 
Fernando de Freitas, presidente da Petrobrás Bolívia ] explicou que a Petrobrás 
continuou apoiando a realização de projetos voltados para as comunidades pró-
ximas às suas áreas de trabalho e a conservação do meio ambiente”. No mês de 
novembro de 2007, a Petrobrás extrapolou todos os limites e, nos cinemas de São 
Paulo (v.g., antes da exibição de filmes no Espaço Unibanco e no Espaço Reserva 
Cultural) exibiu publicidade, criada pela agência de publicidade Duda Rio, sobre 
o óleo diesel e a gasolina da Petrobrás onde era alardeada a sua excelência sob o 
aspecto ambiental. 

Como vem sendo destacado, conivente com a mora normativa da Agência 
Nacional de Petróleo, a PETROBRÁS, que responde por 90% do mercado no pa-
ís38, contribuiu materialmente para a consecução do intento de referida agência de 
inviabilizar o cumprimento do cronograma da Resolução 315 do CONAMA. Ora, 
a norma estabelecida pelo CONAMA e que toma como paradigma as diretivas 
da União Européia que prevê diversas etapas para a melhoria da qualidade do ar 
atmosférico naquele continente, prevê uma concentração máxima de 50 ppm de 
enxofre, componente cancerígeno ligado a problemas respiratórios e cardiológi-
cos a partir de janeiro de 2009. Assim, o combustível fornecido pelas refinarias 
em operação no Brasil é comprovadamente lesivo à saúde pública e ao meio am-
biente. A população vem sendo, portanto, atingida por farto material publicitário 
a um só tempo enganoso e abusivo, já que o óleo diesel por referida empresa 
produzido é apenas melhor do que o africano, igual ao russo e turco e pior do 
que o mexicano. Vale dizer, seguramente é um dos piores do mundo, e contribui 
decisivamente para piorar a qualidade de vida dos brasileiros, contribuindo para 
o grande número de mortes e doenças de origem cardiorrespiratórias.

A publicidade é enganosa pois, ao alardear a responsabilidade ambiental da 
empresa e a excelência ambiental dos seus combustíveis, de péssima qualidade, 
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 
propriedades e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

A publicidade, ademais, é também abusiva, porque flagrantemente desres-

38  Comercializa óleo diesel no país com concentração de 2000 ppm de enxofre em mais de 5300 municípios e, na região 
metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e outros 234 municípios, com concentração de 500 ppm de 
enxofre.
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peita valores ambientais e a saúde da coletividade. A abusividade da publicidade 
não decorre simplesmente do texto, pois não se afirma ali que a queima de óleo 
diesel com 500 ou 2000 ppm de enxofre será benéfica para a qualidade do ar 
atmosférico. No entanto, a abusividade é contextualmente patente: a afirmação 
da não ofensa do uso do óleo diesel para o meio ambiente constitui inequívoca 
indução do consumidor à adoção de um padrão de consumo que, ao contrário do 
que faz supor a empresa, é francamente prejudicial à saúde pública e ao meio 
ambiente.

Finalmente, é iminente a lesão a direitos do consumidor que, na qualidade 
de proprietário de veículo adequado para a fase P6 do PROCONVE, a partir de 
2009 corra o risco de ter seu catalisador irremediavelmente danificado em razão 
do abastecimento com diesel de pior qualidade, seja por necessidade irremediável 
(não se pode obrigar um motorista a proceder a uma intricada rota apenas para que 
a autonomia de seu veículo seja adequada para alcançar os postos de combustível 
contemplados com a distribuição do diesel S50). 

Por tal motivo, estamos aqui diante de diversas lesões a interesses difusos 
dos consumidores, in casu de responsabilidade da PETROBRÁS.

13. AnotAções sobre As deClArAções PÚblICAs dA AnFAveA

A ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores é uma pessoa jurídica de direito privado que reúne empresas fabricantes 
de autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus) e máquinas 
agrícolas automotrizes (tratores de rodas e de esteiras, colheitadeiras e retroesca-
vadeiras) com instalações industriais no Brasil. Dentre as principais atribuições de 
referida pessoa jurídica, cujo regime jurídico está hoje delineado nos arts. 53 a 61 
do Código Civil Brasileiro, consta a coordenação e defesa dos interesses coletivos 
das empresas associadas. 

Retomando a reportagem acima referida, causam apreensão as recentes de-
clarações de representantes de referida associação:

“A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfa-
vea) afirmou ontem por meio de sua assessoria de imprensa que recebeu bem a 
notícia da Petrobrás de que o novo diesel já estará disponível em 2009, mas afir-
mou que, por lei, a indústria tem três anos para desenvolver os novos motores” 
(destacamos).

Ocorre que o prazo de três anos fixado legalmente para que as empresas 
fabricantes de veículos automotores se adaptassem às exigências da Resolução 
CONAMA 315 iniciou-se em 1º de janeiro de 2006 – e não, como pretende fazer 
crer, em 16 de outubro de 2007. 

A mora da ANP, portanto, não beneficia a iniciativa privada, que dispunha 
desde o primeiro dia de 2006 de instrumentos jurídicos hábeis para exigir o for-
necimento do combustível necessário para o início dos testes. No mais, os fabri-
cantes têm como (e provavelmente já fizeram) importar S50 europeu para testar 
seus veículos.
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Com efeito, desde o advento da Lei n. 8723/93, o PROCONVE permite 
(art.7º, parágrafo único), na hipótese de descumprimento pelos órgãos responsá-
veis pela política energética, especificação, produção, distribuição e controle de 
qualidade de combustíveis, da obrigação de fornecer combustíveis comerciais e 
de referência para testes no prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses do início de 
sua comercialização (isto é, 1º de janeiro de 2009), que os fabricantes de veículos 
e motores importem até cinqüenta mil litros/ano de óleo Diesel de referência, 
para ensaios de emissão adequada para cada etapa. 

Aliás, este aspecto está longe de ser inédito no âmbito da doutrina de Direito 
Ambiental. Socorremo-nos, aqui, mais uma vez, do douto magistério de Paulo 
Affonso Leme Machado:

“Não fugiu à preocupação da lei analisada a experimentação dos veículos e 
dos motores, tanto que abriu uma induvidosa possibilidade de importação de 
óleo diesel. Inobstante a lei comentada não ter feito explicitamente a relação 
entre os níveis de emissão de poluentes nos veículos com a qualidade dos com-
bustíveis por ele utilizados, tal matéria não está excluída da mens legis, pois o 
fornecimento de combustíveis comerciais é também obrigação dos órgãos de 
‘especialização’ e ‘de controle da qualidade dos combustíveis’ (art. 7º). Faz 
parte dos objetivos do PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar 
por Veículos Automotores (Resolução 18/86 CONAMA) ‘promover a melhoria 
das características técnicas dos combustíveis líquidos, postos à disposição da 
frota nacional de veículos automotores, visando à redução de emissões polui-
doras à atmosfera”39.

Louvem-se, portanto, as iniciativas autônomas das empresas que não se aco-
bertaram no manto da desídia da ANP e da inércia da PETROBRÁS. A título 
meramente exemplificativo, pode-se tomar o caso da Daimler Chrysler, pioneira 
na introdução da motorização eletrônica no País, que muito antes da edição da 
Resolução ANP 32, preparava-se já para a fase P6 do PROCONVE, segundo Gil-
son Mansur, diretor de vendas: “Estamos em condições de oferecer produtos que 
atendam à norma, independente da escolha do País: SCR ou EGR”40. 

Estes comentários são apresentados aqui apenas incidentalmente. Não é re-
ferida pessoa jurídica titular de nenhuma obrigação específica na implementa-
ção do PROCONVE. Obrigam-se, sim, suas associadas, sociedades anônimas, 
pela consecução das metas de defesa da saúde pública, do meio ambiente e do 
patrimônio histórico e cultural nos prazos fixados pelo CONAMA. No entanto, 
causa apreensão que uma pessoa jurídica com o peso político da ANFAVEA faça 
declarações públicas desse jaez, em total dessintonia com as normas ambientais 
vigentes.

39  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Ob. Cit., pág. 551.
40  On line: http://www.sindlab.org/noticia02.asp?noticia=7617. Acesso em 25/10/2006.
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14. Da tutela jurisDicional Do ar atmosférico face à ameaça De 
Descumprimento Da fase p6 Do proconVe

No que concerne às alternativas processuais para a adoção de medidas ten-
dentes à consecução plena da Fase P-6 do PROCONVE, sem prejuízo da ação 
popular ambiental, a mais adequada via parece ser a da ação civil pública.

A Constituição Federal, no artigo 225, § 3º, prescreve que as condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas independentemente da 
obrigação de reparar os danos reparar os danos causados. 

A Lei de 6.938/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, 
também acentua que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de 
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade (artigo 14, § 1º). 

Há de se ressaltar que a responsabilidade objetiva, atualmente, deve ser in-
terpretada na perspectiva de se evitar a lesão ao bem jurídico ambiental, ao invés 
de se esperar a concretização do dano, como se depreende do artigo 2º da Lei de 
6.938/81. 

O cidadão pode e o Poder Público no Brasil deve evitar o dano ambiental.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, estabelece que a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A Lei 
da Ação Civil Pública, inspirada no princípio da precaução41, admite seu ajui-
zamento cautelar, com o fito de evitar a ocorrência do dano ao consumidor, ao 
meio ambiente e aos demais interesses difusos, conforme dispõe seu art. 4º. Têm, 
assim, todos os entes co-legitimados para a propositura da ação civil pública (Mi-
nistério Público, União, Estados, Distrito Federal, Defensoria Pública, Associa-
ções) a possibilidade de socorrer-se junto ao Poder Judiciário para fazer valer a 
Constituição Federal que assegura direitos fundamentais e que são concretamente 
protegidos pelo PROCONVE.  

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em brilhante aresto relatado pelo 
Min. Luiz Fux, também reconhece a aplicação do princípio da prevenção no di-
reito pátrio, a saber:

“O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas 
constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 
4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador 
e da reparação integral”42.

O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional assegura o acesso à 
tutela jurisdicional sempre que houver lesão ou ameaça a direito, que é concre-
tizado pelo artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 21 da Lei da 
Ação Civil Pública. 

41  “O princípio da precaução traduz-se em que, na iminência de uma actuação humana, a qual comprovadamente lesará, 
de forma grave e irreversível, bens ambientais, essa intervenção deve ser travada” (GOMES, Carla Amado. A Prevenção à 
Prova no Direito do Ambiente. Coimbra : Coimbra Editora, 2000. Pág. 22.
42  Extraído do site: www.stj.gov.br. Recurso Especial nº 625.249- PR , Rel. Min.Luiz Fux, DJ 31.08.2006.
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15. ConClusões

O ato ilícito da ANP e da PETROBRÁS se consumou pela omissão em fornecer 
o combustível para teste, bem como na afirmação pública de que a atual etapa do 
PROCONVE está a depender de uma “adequação logística”. A mácula à saúde da 
população brasileira, apesar de estar se realizando diariamente devido à péssima 
qualidade do óleo diesel hoje comercializado no país, estará de fato consumada 
com a omissão das rés caracterizadoras de contrariedade ao sistema normativo. 
Isto porque, pelo princípio de desenvolvimento econômico sustentável, permitiu-
se, com larga margem de folga (a Resolução CONAMA 315 foi editada em 2002) 
que fosse feita a implementação paulatina, por etapas, do programa de melhoria 
da qualidade do ar. 
Não se tolera, no entanto, que haja retrocesso na afirmação dos direitos funda-
mentais. Incorporado o direito fundamental à sadia qualidade de vida e da saúde 
à coletividade, não podem simplesmente as co-rés quer ignorá-los e descumprir o 
PROCONVE a partir de um jogo de transferência de responsabilidades. 

Impõe-se que a ANP e a  PETROBRÁS divulguem um cronograma que explicite a 
forma de cumprimento da Resolução CONAMA 315/2002 e legislação correlata, 
consistente no fornecimento de óleo diesel S50 (teor de enxofre de 50 ppm) em 
quantidade e logística de distribuição aptas a atender, pelo menos, todo o universo 
de veículos pesados novos, homologados em conformidade com a fase P-6 do 
PROCONVE. Em tal cronograma deverá constar que o prazo de seu pleno aten-
dimento será o dia 1º de janeiro de 2009. Isto significa que todos os postos de 
combustível que comercializam o óleo diesel deverão oferecer o S50.

O descumprimento do cronograma fixado pela Resolução CONAMA 315 poderá 
determinar a caracterização de ocorrência ilegal de poluição atmosférica em ní-
veis tais que resultam ou podem resultar em danos à saúde humana ou, ainda, nos 
termos do art. 54, § 2º, inciso II, da Lei n. 9.605/98, que causam danos diretos 
à saúde da população. Cabe às montadoras e à PETROBRÁS, bem como outras 
refinarias em funcionamento no país, promover a importação de óleo diesel com 
qualidade igual ou superior àquela especificada na fase P6 do PROCONVE em 
2008, em quantidade suficiente para a realização dos testes previstos na legisla-
ção em vigor. Cabe, igualmente, importação de óleo diesel com qualidade igual 
ou superior àquela especificada na fase P6 do PROCONVE, para suprimento de 
eventual déficit de S50 que ocorra a partir de 1º de janeiro de 2009 em todos os 
postos de abastecimento de diesel localizados no território brasileiro.

Impõe-se que a ANP e a PETROBRÁS cumpram fielmente a Resolução 315 do 
CONAMA, adotando todas as medidas cabíveis, necessárias e suficientes para 
o fornecimento de óleo diesel S50 (teor de enxofre de 50 ppm) em quantidade e 
logística de distribuição aptas a atender, pelo menos, todo o universo de veículos 
pesados novos, homologados em conformidade com a fase P-6 do PROCONVE 
a partir de 1º de janeiro de 2009, em todos os postos de combustível que co-
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mercializam o óleo diesel. A agência reguladora e a gigante estatal devem tornar 
público um cronograma para a substituição total do mercado de óleo diesel com 
qualidade ambiental inferior ao S50, com elevação no volume de fornecimento do 
S50 e de redução no volume de fornecimento de diesel com qualidade inferior em 
proporção no mínimo equivalente à renovação das frotas automotivas, calculada 
em 10% ao ano.

É preciso identificar os responsáveis pelos prejuízos morais e materiais sofridos 
pelas vítimas e ou seus familiares, decorrentes do tratamento médico e ou da 
morte por doenças respiratórias que tiveram origem próxima ou remota a polui-
ção atmosférica ocorrente a partir de 1º de janeiro de 2009, caso até essa data não 
tenha ocorrido a integral retirada do mercado do óleo diesel S2000 e S500 e sua 
substituição pelo óleo diesel S50 ou de melhor qualidade para a saúde humana, 
importância esta a ser liquidada individualmente por habilitação dos credores no 
cumprimento da sentença.

É preciso internalizar o custo ambiental da comercialização de combustíveis de 
má qualidade no país e obrigar todos os responsáveis pela poluição atmosférica 
nas grandes cidades a arcarem com todos os gastos da rede pública de saúde na 
área das doenças respiratórias, com os danos causados ao patrimônio cultural e ar-
tificial, em decorrência da erosão ou degradação de monumentos arquitetônicos, 
fachadas de prédios históricos, esculturas e outros bens materiais descritos no art. 
216 da Constituição Federal e localizados em território paulista, provocada pela 
chuva ácida (precipitação pluvial com presença de ácido sulfúrico, sulfídrico e ou 
sulfuroso), também em liquidação da sentença por artigos.

Eventualmente, poder-se-á cogitar da responsabilização das pessoas jurídicas e 
seus respectivos dirigentes por causarem poluição atmosférica em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mor-
tandade de animais ou a destruição significativa da flora.

O mais importante, porém, é que o PROCONVE não se encerre com o cumpri-
mento da fase P-6, da mesma forma que a Convenção de Mudanças Climáticas 
não pode encerrar-se com o Protocolo de Kyoto. Com base no princípio da espe-
cialidade e fundamento no art. 13, incisos I, II e III e parágrafo único da Lei n. 
6.938/81, bem como nos artigos 174, “caput”, 196 e 225, todos da Constituição 
Federal, impõe-se que a Agência Nacional de Petróleo e a Petróleo Brasileiro S/A 
ofereçam ao Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA todos os subsí-
dios técnicos e científicos destinados ao desenvolvimento do PROCONVE para 
que alcance metas superiores, inspirando-se nas diretrizes da União Européia que 
alicerçaram as fases anteriores e já alcançadas, para edição de novas metas, a 
partir de 2009, inspirando-se sobretudo na Norma EURO-5. Isto, evidentemente, 
só ocorrerá se a sociedade civil continuar mobilizada na luta em defesa da saúde 
e do meio ambiente. 
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1. Introdução

A previsão do crescimento populacional de 5,7 bilhões em 1995 para 8,3 
bilhões em 2025 é no mínimo, assustador e alarmante. É urgente pensar em au-
mentar a produção agrícola sem danificar o meio ambiente, sem o uso de energia 
não renovável para produção de nitrogênio sintético e contaminação ambiental 
com nitratos (NO

3
), nitritos (NO

2
) e amônia (NH

3
) que crescem em proporções 

preocupantes.
A fonte de energia para a síntese do nitrogênio químico depende direta ou 

indiretamente do petróleo, que todos sabemos ser finito levando fatalmente a um 
aumento do custo deste fertilizante, além de outros problemas.

A síntese de amônia (NH
3
) a partir do gás nitrogênio (N

2
), no entanto, po-

deria ser solucionada com a mudança de atitude empresarial agrícola, industrial 
e governamental adotando a agricultura sustentável. Neste sistema é possível re-
duzir ou eliminar o uso de pesticidas e fertilizantes altamente solúveis recomen-
dados pela agricultura de precisão, neste caso a biodiversidade e manejo com a 
preservação da vida do solo fazem esta função.

O nível de nitrogênio disponível no solo é constante porque a natureza o 
repõe usando a biodiversidade. Quando o homem coloca o nitrogênio químico 
sintético está bloqueando a fixação biológica do nitrogênio, pois os microrga-
nismos preferem usar o sintético em vez de fixar o gás do ar interferindo no 
trabalho eficiente e constante da mãe natureza. Toda essa consideração vem 
mostrar que a adoção do sistema sustentável significaria uma enorme econo-
mia do petróleo, pois a natureza já possui a solução para os problemas criados 
pelo homem.

2. Produção de AmônIA A PArtIr do nItroGÊnIo do Ar

 O gás nitrogênio representa 78% do ar, no entanto, o nitrogênio disponível 
para as plantas como nitrato (NO

3
), amônia (NH

3
), nitrito (NO

2
) e orgânico não 

passa de 1 a 2%. O nitrogênio praticamente não pára no solo, sendo reciclado 
continuamente. Devido a este fato, a indústria química fixa o nitrogênio gasoso 
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na forma de amônia e para isso, a indústria usa gás natural para obter hidrogênio 
e alimentar a síntese de amônia pelo processo Haber Bosch em reatores. Nestes 
reatores, as condições de trabalho sob pressão de 35 a 100 Mpa (mega pascal) e 
temperatura de 300 a 400ºC, o consumo de petróleo é de 1,5 tonelada para cada 
1,0 tonelada de amônia produzida.1

Para a produção anual de 77 mil toneladas de amônia são usados o equi-
valente a 100 milhões de toneladas de petróleo. Segundo a revolução verde, são 
estes fertilizantes sintéticos os responsáveis pela alta produção dos cereais. Além 
do alto consumo de petróleo, o sistema gera: contaminação de água e alimentos 
por nitrato, nitrito

 
e plantas tóxicas pelo elevado teor de nitrito, excesso de nitro-

gênio na planta e aumento de pragas e doenças, reduzindo a qualidade biológica 
do produto final. 

A emissão de gás carbônico (CO
2
), amônia, nitrito e metano contribui para 

o aquecimento global.2 Como o gás é petróleo que deverá acabar em 50 anos os 
custos de fertilizantes químicos aumentarão consideravelmente.

O aumento de consumo constante de amoniacal, que em 1960 era de 9,6 
bilhões/t/ano em 1995 passou para 77 bilhões/t/ano, equivalendo a um aumento 
de 800%, Bøckman (1997).

A maioria deste nitrogênio sintético na forma de amônia, quando usado na 
agricultura convencional, apresenta baixa eficiência de utilização pelas plantas. 
De acordo com a Tabela 1, as perdas por volatilização podem chegar a 70% e são 
maiores no arroz irrigado e na cana-de-açúcar.

Tabela 1 - Perda de uréia e amônia na agricultura convencional

Fatores Volatilização Autores

Arroz Irrigado 46 a 54% De Datta et al. (1991)

Cana-de-açúcar 50 a 70% Vários Autores

Média 15 a 20% ECETOC (1994) 

3. nItroGÊnIo nA nAturezA

De acordo com o exposto anteriormente, 78% do ar é composto de gás nitro-
gênio (N

2
) e no solo representa 1 a 2% deste total.

O nitrogênio disponível para as plantas na forma de amônia e nitrato está em 

1  BØCKMAN, O. C. 1997. Fertilizers and biological nitrogen fixation as sources of plant nutrients. Perspectives for future 
agriculture. Plant and Soil 194: 11-14.
2  DÖBEREINER, J. 1995 Biological nitrogen fixation in the tropics: social and economic contributions. In: INTERNA-
TIONAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE AGRICULTURE FOR THE TROPICS ― THE ROLE OF BIOLOGICAL 
NITROGEN FIXATION, Angra dos Reis, 1995. Abstracts... Angra dos Reis: The National Centre for Agrobiology Rese-
arch (Embrapa-CNPAB), p.3-4.
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baixas concentrações nos solos tropicais e varia de 20 a 200kg/N/ha. Esta baixa 
concentração, no entanto, é mantida constante pela vida do solo.3 

Dentre os seres vivos somente as bactérias são capazes de fazer a fixação 
biológica do nitrogênio (FBN). Estes organismos, sem núcleo definido, conse-
guem converter (reduzir) enzimaticamente o nitrogênio da atmosfera em amô-
nia, que, em seguida, é incorporado nas células. As bactérias deste grupo são 
chamadas de diazotróficas e o mecanismo responsável pela incorporação do 
nitrogênio na célula da bactéria é chamado de fixação biológica de nitrogênio 
(FBN).4

Durante a conquista da terra pelos seres vivos houve evolução e o nitrogênio 
atmosférico foi incorporado à matéria viva. E é este sistema que evoluiu com as 
bactérias verdes azuladas (cianobactérias) que até hoje repõem e mantêm constan-
te o nitrogênio no solo pela FBN e pela contínua reciclagem da vida do solo pela 
decomposição da matéria orgânica.

Em escala global, as estimativas da FBN anual feita pelos microrganismos 
são variáveis segundo os pesquisadores como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2. Estimativa Anual da Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) Feita 

Pelos Microrganismos Diazotróficos

Fixação Biológica de Nitrogênio Autores

44 a 200 1012/t/ano Søderlund and Rosswall (1982)

200 a 400 kg/ha/ano Paul & Clark (1989)

139 a 170 106 t/ha/ano Peoples & Ckaswell (1992)

Média                 140 x 1012 = 140 BILHÕES/TONELADA/ANO      Bøckman (1997)

Na síntese biológica da amônia a energia usada é a fotossíntese, portanto, 
uma energia renovável. Usando os produtos da fotossíntese, as cianobactérias e 
suas descendentes atuando no solo, na água e nas plantas em condições variadas 
apresentam a eficiência mostrada na Tabela 3. Verificamos, portanto, que na na-
tureza a FBN é a responsável pela manutenção do nível constante de nitrogênio 
útil para as plantas.

3  PAUL & CLARK. 1989 Soil Microbiology. Academic Press. San Diego  275p.
4  KIRCHHOF, G; V. M. REIS; J. I. BALDANI; B. ECKER; J. DÖBEREINER AND A. HARTMANN 1997 Occurrence, 
physiological and molecular analysis of endophytic diazotrophic bacteria in gramineaceus energy plants. Plant and Soil 
194:45-55.
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Tabela 3.  Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) pelas Bactérias Diazotróficas

Fatores Sistemas

Sistema usado Enzimático

Temperatura Ambiente

Pressão Ambiente

Pressão de oxigênio Baixa

   Microrganismos Cianobactérias
Diazotróficas
Rhizobium
Frankia

Eficiência de síntese
Carbohidrato
Amônia fixada

6:1
6 toneladas
1 tonelada

Total fixado                                                    140 Bilhões/t/ano

Fonte: Shantharan and Matto (1997)

4. onde e Como trAbAlhAm As bACtérIAs FIxAdorAs de nItroGÊnIo

4.1 Quais são as bactérias Fixadoras de nitrogênio

Durante a evolução da vida na terra houve um período onde o nitrogê-
nio amoniacal e orgânico estava se esgotando no ecossistema. Nesta ocasião, 
surgiram as bactérias verdes azuladas que superaram as demais na eficiência 
de fazer fotossíntese e FBN. Estas bactérias chamadas fotossintéticas foram 
as responsáveis pela poluição da atmosfera terrestre com o gás oxigênio tó-
xico para as bactérias anaeróbicas que fazem fotossíntese. Estas cianobacté-
rias primitivas evoluíram e ocuparam diferentes ambientes e formas de vida e 
aperfeiçoaram a FBN.5

A forma de vida das bactérias diazotróficas fixadoras de nitrogênio pode 
ser:

a) Vida livre onde o nitrogênio fixado é para consumo próprio, por exemplo: 
Clostridium sp, Fischerella sp, Rhodospirillum rubrum.

b) Associativas sem formação de nódulos estão em simbiose com as plantas 
que as hospedam e fornecem açúcares para estas fixarem nitrogênio, por exemplo: 
Acetobacter diazotrophicus, Herbaspirillum spp, Azoarcus spp. 

c) Simbióticas com a formação de nódulos em plantas. Nestas, a simbiose é 
mais complexa e envolve uma co-evolução mais restrita entre a planta e a bactéria. 

5  EVANS, H.J.; BURRIS, R.H. 1992 Highlights in Biological Nitrogen Fixation during the last 50 years. In: STACEY, G.; 
BURRIS, R.H.; EVANS, H.J eds. Biological Nitrogen Fixation. New York: Chapman and Hall, p.1-42.
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Na família Rhizobiaceae temos os gêneros: Azorhizobium spp, Bradyrhizobium 
sp, Rhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium e Allorhizobium.6

Entre os Actinomicetos a espécie Frankia forma nódulos em raízes de Casu-
arina e Alnus e outras 200 espécies de plantas.

Para as gramíneas tropicais, como o arroz e a cana-de-açúcar assumem pa-
pel preponderante as bactérias vivendo dentro dos vasos do xilema (vasos da seiva 
bruta) e neste caso todo o nitrogênio fixado é compartilhado com a planta asso-
ciada. Na Tabela 4 são apresentadas as principais bactérias do xilema ou de outras 
partes da planta que igualmente fixam nitrogênio em gramíneas tropicais.4 Além 
das gramíneas tropicais, estas bactérias fazem a FBN em outras plantas sendo as 
principais apresentadas na Tabela 5. Observa-se a grande freqüência nas plantas 
multiplicadas por estacas (vegetativas) como a mandioca, batata-doce e banana.

Tabela 4. Bactérias Fixadoras Biológicas de Nitrogênio (FBN) nos Vasos do 

Xilema de Várias Gramíneas Tropicais

Bactérias (FBN) Autores

Acetobacter diazotrophicus Cavalcante & Döbereiner (1988)

Azoarcus communis Reinhold-Hurek et al (1993)

Herbaspirillum rubrisbalbicans Baldam et al. (1996)

Burkholderia spp Baldam et al. (1997)

Alcaligenes faecalis You & Zhou (1989) 

Fonte: Kirchhof et al. (1997)

Tabela 5. Plantas Hospedeiras de Bactérias Fixadoras de Nitrogênio (FBN) 
Isoladas dos Vasos do Xilema

Nome vulgar Científico

Cana-de-açúcar Saccharum spp

Sorgo Sorgum spp

Grama forquilha Paspalum notatum

Capim cameroon Pennisetum purpureum

Capim colonião Panicum maximum

Braquiária Brachiaria spp

Mandioca Manihot esculenta

Dendê Elaeis guineensis

Batata-doce Ipomea batatas

Banana Musa spp

Fonte: Döbereiner et al. (1995), Elkan (1992)

6  DeLAJUDIE, P.; WILLENS, A.; POT, B.; DEWETTINCK, D.; MAESTROJUAN, G.; NEYRA, M.; COLLINS, M.D.; 
DREYFUS, B.; KERSTERS, K.; GILLIS, M. 1994 Polyphasic taxonomy of rhizobia: Emendation of the genus Sinorhizo-
bium and description of Sinorhizobium and description of Sinorhizobium meliloti com. nov.,Sinorhizobium saheli sp. nov., 
and Sinorhizobium teranga sp. nov. InternationalJournal Systematic of Bacteriology, Baltimore, 44:715-733.
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5. Produções ComerCIAIs de CAnA-de-AçÚCAr e Arroz sem AdubAção 
nItroGenAdA

5.1 Princípios Agronômicos

A revolução verde tinha por meta acabar com a fome no mundo aumentando 
a produção de cereais com o uso de variedades melhoradas ou híbridas, pesticidas 
e fertilizantes químicos. Inicialmente houve incremento da produtividade, porém 
as pragas se tornaram resistentes aos pesticidas e as doenças venceram a resis-
tência das plantas. O solo sofreu degradação física, química e biológica fazendo 
com que a vida do solo fosse seriamente destruída afetando a sua função benéfica. 
As novas variedades tornaram-se dependentes dos fertilizantes químicos e pesti-
cidas aumentando cada vez mais a demanda destes produtos causando poluição 
ambiental e degradação do ecossistema. Neste contexto o sistema de produção 
de cana-de-açúcar orgânica e do Sistema de Arroz Intensificado (SAI) provoca a 
quebra de paradigma (modelo) e mostra o caminho de um cultivo sustentável e 
ecologicamente correto. 

Tendo por base o trabalho de Van Dillewijn, C. (1951), Azevedo et al. (1986), 
Döbereiner (1987), Tokeshi (1988) e (1991), Randriamiharisoa et al. (2006) foi 
possível estabelecer uma comparação entre a cana de açúcar, o arroz irrigado con-
vencional e o Sistema do Arroz Intensificado (SAI). O sistema SAI foi idealizado 
a mais de 20 anos em Madagascar, por Henri de Laulanivié. Nele a produtividade 
do arroz, irrigado, sofreu aumento de 50 a 300 %, sem adição de produtos adqui-
ridos ou troca de variedade. A alta produtividade alcançada com a aplicação do 
SAI em toda e qualquer variedade de arroz apresenta ainda a vantagem de menor 
uso de água e pouco ou nenhum fertilizante mineral. Devido às mudanças produ-
zidas nas plantas elas se tornam mais resistentes às pragas, doenças, tombamento 
e raramente requerem proteção química. Os mecanismos responsáveis por estas 
vantagens são bastante conhecidos na cana-de-açúcar e no SAI é caracterizado 
pelas vigorosas raízes e perfilhamento (brotação de gemas no solo). O vigor e a 
sanidade das raízes estão associados ao manejo de irrigação e aumento da vida do 
solo que geram maior produção de hormônios vegetais para a planta. No lugar de 
usar novas variedades hibridas, aplicar fertilizantes e pesticidas basta o produtor 
mudar o manejo tradicional da planta, solo, água e nutrientes pelo SAI. O sistema 
muda o ambiente e a interação dos genes com o ambiente e cria um ecossistema 
mais favorável ao crescimento da cana-de-açúcar e do arroz, favorecendo o per-
filhamento e raízes resultando no aumento de produtividade no arroz de 2 t/ha-1 
para 8 a 16 t/ha-1. 7

7  RANDRIAMIHARISOA, R., J. BARISON AND N. UPHOFF. 2006 Soil biological contributions to the system of rice 
intensification. p 409 – 424. IN Ed. Uphoff, N., Ball, A. S., Fernandes, E. et al. Biological Approaches to sustainable soil 
systems. CRC, Taylor & Francis 2006, 764p. http://www.taylorandfrancis.com . 
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5.2 Indução de mudanças no Crescimento da Planta

O SAI está em uso em 22 países incluindo China, Filipinas, Peru, Cuba e 
Madagascar. Em todos estes países causou aumento de produtividade da terra, 
mão-de-obra, capital, água, maior precocidade da planta e redução de custo de 
produção. Isto tem aumentado a sustentabilidade da produção do arroz principal-
mente para a agricultura familiar. Em Madagascar estão obtendo médias de 8 t/
ha-1 por três ou mais anos consecutivos em solos onde anteriormente obtinham 
2 t/ha-1. Uns poucos produtores na mesma região estão obtendo produtividades 
de 12 a 16 t/ha-1 com o SAI, nível este considerado acima do potencial biológi-
co máximo do arroz. Em muitos casos, o solo era avaliado pelo Departamento 
de Solo da Universidade da Carolina do Norte, EUA, como os mais pobres da 
África. Eles apresentam limitações físico-químicas com pH 3,8 a 5,0 com ferro e 
manganês tóxico e baixa capacidade de troca iônica (CTC) em todos os horizon-
tes e material de origem. Pelas análises conclui-se que com base nas rochas de 
origem e fertilidade eles somente produziriam com pesadas adubações químicas. 
Os produtores obtiveram ótimos resultados nestes solos, sem adição de adubos e 
corretivos usando o SAI. E este foi o motivo do início das pesquisas do método 
em Madagascar e em outros países. Estas pesquisas estão ocorrendo mais em 
organizações não governamentais porque é necessária uma visão holística do pes-
quisador para entendê-lo.

Na tabela 6 são apresentadas as vantagens do SAI em que chamam mais 
atenção o tamanho das raízes e o perfilhamento. Os testes de avaliação da resistên-
cia das raízes ao arrancamento mostraram que o arroz comum requer 22 kg/planta 
no emborrachamento (inicio da formação do cacho), 35 kg/planta na florada e 
20,7 kg/ planta na maturidade. Em, contraste no SAI nos mesmos estágios vegeta-
tivos necessitou-se 55,2, 77,8 e 53 kg/planta, respectivamente. As plantas no SAI 
são mais resistentes aos danos de doenças e com número de cachos (panículas) 
maior em peso do grão em relação ao arroz convencional irrigado. Na tabela 7 
são mostrados os maiores contrastes entre o sistema convencional e SAI, enfati-
zando o sistema de produção de mudas, quantidade de sementes, espaçamento, 
irrigação e manejo de invasoras. A eficiência da planta no uso do nitrogênio do 
solo no SAI é muito maior, pois na mesma dose de nitrogênio, produz o dobro 
de grãos polidos como mostra a figura 1 obtida em ensaio em condições reais de 
produção envolvendo 108 pequenos produtores em Madagascar. Neste ensaio fica 
claro que o nitrogênio existente no solo é de 100 kg/ha-1, mas a produção do arroz 
e a sua exportação correspondem a 180 a 200 kg/ha-1de nitrogênio. Esta diferença 
vem do N

2
 fixado biologicamente pelas bactérias que atuam no SAI. Nos ensaios 

de adubação com fósforo e potássio o SAI mostrou resultados equivalentes em 
eficiência aos do nitrogênio.
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Tabela 6. Diferenças nas Características das Plantas de Arroz Irrigado Conven-

cional X Sistema do Arroz Intensificado (SAI)

Característica Avaliada Convencional SAI

Número de Perfílhos (brotos) 10 - 20 30 – 50

Resistência ao Arrancamento: 
Formação do Cacho
Florescimento
Maturidade

kg /planta
22
35
20

kg / planta
 55 (150) a

77 (120)
53 (165)

Enchimento do Cacho e Grão Parcial Total

Maturação e Colheita Normal Precoce 1 a 2 Semanas

Rendimento no Beneficiamento Inferior Superior (10 a 15)

Resistência a Pragas e Doenças Pior Melhor

Resistência a Acamamento Pior Melhor

Raízes até 6 cm de profundidade 75 % Poucas

Falta de Oxigênio nas Raízes Alta Baixa

Comprimento de Raízes cm3/ solo
30 cm de profundidade
50 cm de profundidade

0, 19
0, 27

    0, 45 (137) a

0, 53 (96)

Raízes Morrendo no Florescimento 78 % 5 %

(   ) a = percentagem de aumento sobre o convencional
Adaptado de Randriamiharisoa et al. (2006).

 

Tabela 7. Comparações Entre os Métodos de Cultivo de Arroz Irrigado                 

Convencional  X  Sistema do Arroz Intensificado (SAI)
Fatores Comparados Convencional SAI

Idade das Mudas 21 a 28 dias 8 a 12 dias

Sistema de Plantio das Mudas Molhos de 3 a 4 Plantas 1 Planta 

Profundidade de Plantio Profundo e Inundado 1 a 2 cm no Seco

Viveiro de Mudas Inundado Seco

Consumo se Sementes 50 a 100 kg / ha-1 5 a 10 kg / ha-1

Espaçamento das Mudas 15 a 20 cm 25 x 25 a 30 x30cm

Saturação do Solo  Anaeróbico (sem O
2)

Aeróbico (com O
2
)

Controle de Plantas Invasoras 
Inundação, Manual e 

Herbicida
Enxada Rotativa, 

Manual 3 a 4 Vezes

Adubação nitrogenada N 100 a 150 kg / ha-1 Vida do Solo

Adaptado de Randriamiharisoa et al. (2006)
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Fig. 1 Proporcionalidade entre produção de arroz beneficiado e nitrogênio absorvido. 
Crescendo com Irrigação Convencional e Sistema do Arroz Intensificado (SAI). Médias de 108 
produtores em Madagascar. Randriamiharisoa et al. (2006)

5.3 Possíveis explicações para as mudanças Induzidas na Planta e Causas de suas 
diferenças

Normalmente, em cana-de-açúcar e cereais a redução do número de plantas 
por hectare provoca queda de produção a não ser que a planta compense produzin-
do mais perfílhos (brotos), cachos maiores e grãos mais pesados (tabela 6). Estas 
três compensações ocorrem na cana-de-açúcar e SAI quando todas as técnicas do 
sistema são aplicadas.  

Outro possível fator negativo para a vida do solo são os pesticidas com efeito 
biocida, como os herbicidas. Isto foi verificado no IRRI (Centro Internacional de 
Pesquisa do Arroz), Los Banos, Filipinas, em que o método SAI produziu apenas 
1,4 t/ha-1 devido ao efeito residual dos fertilizantes, pesticidas e herbicidas. No 
mesmo período e região do IRRI os pequenos produtores colheram 6 a 8 t/ha-1. 
Estima-se que 20 a 40 % dos produtos da fotossíntese são mandados através das 
raízes para o solo, e eles nutrem as bactérias e a vida do solo. Os nutrientes ali-
mentam inicialmente as bactérias, que são comidas pelos protozoários (pequenos 
animais), e estes são comidos pelos nematóides. A ciclagem dos nutrientes nesta 
cadeia de alimento libera muito nitrogênio no solo e isto explica em parte a pro-
dutividade do SAI sem adição de nitrogênio. Em solos arejados do SAI, as raízes 
absorvem nitrogênio na forma de nitrato e amônio aumentando a produção em 
40 a 60% em comparação com o sistema convencional em que a planta somente 
absorve amônio porque o nitrato é perdido para a atmosfera como nitrogênio (N

2
) 

inútil para a planta. 
A formação de touceira em gramínea obedece ao mesmo principio em arroz, 

trigo, cana-de-açúcar e pastagens. Em todas as gramíneas as plântulas produzem 
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um caule subterrâneo com entrenós muito curtos. Em cada entrenó há uma es-
cama e uma gema dormente. Nas gramíneas de touceira, após um período limi-
tado de ramificações subterrâneas as gemas dormentes passam a produzir caule 
vertical ereto com alongamento dos entrenós que terminam com a formação dos 
colmos, cachos, flores e grãos. Comparando com o trabalho de Martin e Eckart 
(1933), Heinz, D. J. (1987), Randriamiharisoa et al. (2006) confirmam o compor-
tamento do arroz cultivado no SAI com perfilhamento, aumento de produção de 
cacho e grão mais pesado como característica gerais das gramíneas. Estas plantas 
por serem a maioria do grupo C

4
 fazem a fotossíntese com intensidade de luz mais 

ampla do que as plantas do grupo C
3 
(feijão). Elas respondem ao aumento da luz, 

comprimento do dia, solos irrigados, plantio superficial e fixação biológica do 
nitrogênio (FBN).2 Nestas plantas a FBN ocorre no solo, interna e externamente e 
principalmente na superfície das raízes. 

5.4 outros Processos biológicos do solo e solubilização do Fósforo

Hoje está confirmada a presença das bactérias fixadoras de nitrogênio das 
leguminosas dentro das folhas, caule, panículas e raízes do arroz e outras gramí-
neas.8 Nas gramíneas não há formação de nódulos como nas leguminosas, mas 
ocorre a produção de hormônios de crescimento. Nelas, além da bactéria das le-
guminosas são mais importantes outras espécies que vivem interna e externa-
mente na planta. Estas bactérias são Diazotróficas e podem fornecer 40 a 60 % 
do nitrogênio que a planta necessita. Em solos pobres em nitrogênio onde o arroz 
produzia 2 t/ha-1, no sistema SAI, a produtividade subiu para 8 t/ha-1e isto somente 
é possível com a FBN.

O manejo de plantas invasoras no SAI envolve o revolvimento superficial do 
solo com a enxada rotativa. Neste processo as bactérias aeróbicas e anaeróbicas 
são misturadas e trabalham em conjunto aumentando as suas eficiências. Em Ma-
dagascar e Cuba já se comprovou que a bactéria Azospirillum contribui para fixar 
nitrogênio no SAI. Os benefícios produzidos pelo Azospirillum e outras bactérias 
benéficas do solo podem triplicar os benefícios com a adição de matéria orgânica 
semidecomposta e aeração fornecida ao solo. A resposta é variável tanto em solo 
argiloso como arenoso. Em todos eles a presença do pé do arado (compactação do 
solo na zona de trabalho) é prejudicial à cana-de-açúcar, ao arroz e outras plantas 
devido ao encharcamento do solo. 

Os ensaios feitos em vários solos em Madagascar mostraram que os teores 
de fósforo, em todos os horizontes variavam de 3 a 6 mg/kg fósforo. Estes níveis 
são considerados metade do mínimo necessário para a planta produzir em níveis 
aceitáveis que é sempre superior a 10 mg/kg fósforo. Considera-se que, para obter 

8  YANNI, Y. G.; R. Y. RIZK; A. SQUARTINI ; K. NINKE ; S. P. HOLLINGSWORTH; G. ORGAMBIDE; F. DE BRUIJN; 
J. STOLZFUS; D. BUCKLEY; T. M. SCHMIDT; P. F. MATEOS; J. K. LADHA AND F. B. DAZZO 1997: Natural endo-
phytic association between Rhizobium leguminosarum bv. Trifoli and rice root and assessment of its potential to promote 
rice growth. Plant and Soil 194: 99-114. 
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6 a 7 t/ha-1 de grãos beneficiados, seja necessário, pelo menos 21 mg/kg fósforo. 
Em Madagascar os solos com 8 mg/kg fósforo produziram no SAI 8 t/ha-1 de 
grãos beneficiados de arroz. Quando os cultivos foram repetidos várias vezes, na 
mesma área no sistema SAI, os rendimentos aumentaram contrariando as pesqui-
sas com adubação fosfatada no sistema convencional. Provavelmente explica-se 
este resultado pela ação dos microrganismos que solubiliza o fósforo insolúvel 
do solo. As freqüentes irrigações e secagens do solo (arejamento) seja talvez o 
fator responsável por esta atividade da vida do solo. Como 79% das gramíneas 
possuem fungos micorrízicos dentro das raízes, estes recebem nutrientes do arroz 
retribuindo com proteção contra doenças, pragas, maior solubilização do fósforo, 
absorção de nutrientes minerais, FBN, e produção de hormônios de crescimento. 
Dentro das micorrizas são encontradas bactérias Burkholderia que são capazes 
de fixar nitrogênio do ar. Desta forma não é possível separar os seus efeitos das 
bactérias da rizosfera e internas que fazem atividade semelhante. 9 10

5.5 Características dos solos tropicais Cultivados

Em todos os solos tropicais cultivados no sistema convencional podemos 
encontrar uma camada de solo duro e compacto. Isto é facilmente percebido com 
sonda de ferro ou cavando uma trincheira. Devido à presença da camada mais 
dura a penetração das raízes e água é impedida ou retardada provocando baixa 
produtividade e morte prematura das plantas nos períodos de seca.

O crescimento das raízes da cana-de-açúcar nos solos ácidos do cerrado so-
fre impedimento físico da camada dura e química devido à falta de nutrientes.

9  BEVIVINO, A.; TABACCHIONI, S.; CHIARINI, L.; CARUSI, M.V.; DEL GALLO, M.; VISCA, P. 1994 Phenoty-
pic comparison between rhizosphere and clinical isolates of Burkholderia cepacia. Microbiology, New York, v.140, n.5, 
p.1069-1077. 
10  YARA R. 2001 Bacteria associada a Pleurotus sp. Dissertação de mestrado, Biotecnologia da USP, Instituto Butantã. 
São Paulo. 119p.
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Quando a barreira química é corrigida, a cana-de-açúcar é capaz de penetrar 
mais de 2 metros de profundidade e sobreviver a períodos de 5 meses de seca com 
FBN, obtendo água do solo. Isto foi comprovado por Tokeshi (1988 e 1991) em 
condições reais de campo como mostra a figura 2. 

6. ConClusões ArtICulAdAs

Do exposto no trabalho as seguintes conclusões foram obtidas.
6.1 A contínua ciclagem do nitrogênio na natureza mantém constante o nitrogênio 
útil para as plantas.
6.2 A produção de arroz no sistema SAI, cana-de-açúcar orgânica e pastagens 
comprova que não há necessidade de se aplicar nitrogênio sintético na agricultura 
sustentável.
6.3 Na agricultura sustentável e ecologicamente correta o uso de agrotóxicos e 
fertilizantes solúveis pode ser quase totalmente eliminado.
6.4 A mudança de atitude mental industrial, empresarial agrícola e governamental 
é indispensável para a substituição do paradigma atual da agricultura convencio-
nal pela sustentável.
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As vedAções do ComPromIsso de 
AJustAmento de CondutA1

hugo nigro MAzziLLi
Advogado, consultor jurídico, Procurador de Justiça  

aposentado, Professor da Escola Superior do  
Ministério Público do Estado de São Paulo

1. Introdução

O compromisso de ajustamento de conduta não foi introduzido no Direito 
brasileiro pela Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), mas sim surgiu alguns 
anos depois, já no início da década de 1990, primeiro quando da edição do Estatuto 
da Criança e do Adolescente e, em seguida, foi generalizado pelo Código de Defesa 
do Consumidor.2 Por meio desse instrumento, os órgãos públicos legitimados à ação 
civil pública ou coletiva passaram a poder tomar do causador de danos a interesses 
difusos e coletivos, o compromisso escrito de que estes adequassem sua conduta às 
exigências da lei, sob pena de cominações, previstas no próprio termo. Por força das 
leis que o instituíram, em caso de descumprimento das obrigações nele assumidas, 
o compromisso passa a constituir título executivo extrajudicial.

Porque é tomado por termo, é também conhecido como termo de ajustamen-
to de conduta (TAC). 

1.1 Conceito e objeto

Tal como previsto no art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85, o compromisso de ajus-
tamento de conduta contém uma obrigação de fazer ou não fazer reconhecida pelo 
compromitente; é ele tomado por um dos órgãos públicos legitimados à propositu-
ra da ação civil pública ou coletiva. Mediante esse instrumento, o compromitente 
(o causador do dano a interesses transindividuais — meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultural, ordem urbanística etc.) se obriga a adequar sua conduta às 
exigências da lei, sob pena de cominações pactuadas no próprio instrumento, o 
qual terá força de título executivo extrajudicial.

1 . Para o exame em profundidade do instituto, v., também, MAZZILLI, Hugo Nigro, A defesa dos interesses difusos em 
juízo, 21ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008, e O inquérito civil — investigações do Ministério Público, compromissos de 
ajustamento e audiências públicas, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 2008.
2 . O art. 211 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) introduziu o compromisso de 
ajustamento de conduta em matéria de defesa de interesses das crianças e adolescentes; logo depois, o art. 113 da Lei n. 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) inseriu o § 6º ao art. 5º da Lei n. 7.347, de 24 de julho 
de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), por meio do qual o compromisso de ajustamento de conduta passou a ser admissível 
em matéria referente a quaisquer interesses transindividuais, sejam relativos ao consumidor ou não.
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Feitas as ressalvas que apontaremos adiante, o objeto do compromisso de 
ajustamento pode versar qualquer obrigação de fazer ou não fazer, no zelo de 
quaisquer interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o que inclui, 
basicamente a proteção a danos efetivos ou potenciais aos seguintes interesses: a) 
meio ambiente; b) consumidor; c) ordem urbanística; c) patrimônio cultural (bens 
e valores artísticos, estéticos, turísticos, paisagísticos, arqueológicos, históricos); 
d) ordem econômica e a economia popular; e) crianças e adolescentes; f) idosos; 
f) pessoas com deficiência; g) investidores no mercado de valores mobiliários; h) 
quaisquer outros interesses transindividuais.3

1.2 origens do instituto

Como vimos, o compromisso de ajustamento de conduta foi instituído no 
Direito brasileiro pela Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e, 
em seguida, reiterado pela Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Na década de 1990, quando da elaboração dos anteprojetos que levaram à edição 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Defesa do Consumidor (de 
cujas comissões faziam parte diversos membros do Ministério Público brasileiro), 
resolveu-se aproveitar a experiência do Ministério Público na composição extraju-
dicial de conflitos, para estendê-la ao sistema da tutela coletiva de interesses tran-
sindividuais, ou seja, permitiu-se a criação de títulos executivos extrajudiciais com 
base na homologação de acordos pela instituição. Mas, de um lado, não se limitou ao 
Ministério Público a possibilidade de tomar compromissos de ajustamento com eficá-
cia de títulos executivos, mas sim se estendeu tal faculdade a todos os órgãos públicos 
legitimados à ação civil pública ou coletiva; por outro lado, admitiu-se a formação de 
um título executivo extrajudicial fundado em obrigação de fazer ou não fazer.

Tratava-se de inovação, pois, até então, cuidando-se de obrigação de fazer 
ou não fazer, nosso Direito só permitia a formação de títulos executivos judiciais, 
nunca extrajudiciais.

1.3 o suposto veto ao compromisso de ajustamento

Em 1990, o chefe do Poder Executivo federal sancionou, sem vetos, o art. 
211 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, pela primeira vez em nosso 
Direito, instituiu o compromisso de ajustamento de conduta para formação de 
título executivo extrajudicial em defesa de interesses individuais ou coletivos liga-
dos à proteção da infância e da juventude. Meses depois, denotando incoerência, 
o mesmo Presidente da República vetou o § 3º do art. 82 do Código de Defesa 
do Consumidor, que instituía idêntico compromisso de ajustamento de conduta, 
agora para defesa de interesses transindividuais dos consumidores…

3 . Cf., v.g., Lei n. 7.347/85, art. 1º; Lei n. 7.853/89, art. 7º; Lei n. 7.913/89, art. 3º; Lei n. 8.069/90, art. 211; Lei n. 8.078/90, 
art. 110; Lei n. 8.884/94, art. 88; Lei n. 10.257/01, arts. 53-54.
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O motivo alegado no veto ao § 3º do art. 82 foi o de que seria “juridicamente 
imprópria a equiparação de compromisso de ajustamento administrativo a título 
executivo extrajudicial (CPC, art. 585, II). É que, no caso, o objetivo do compro-
misso é a cessão ou a prática de determinada conduta, e não a entrega de coisa 
certa ou pagamento de quantia fixada”.4

Curioso é que esses mesmos argumentos, que, se procedentes, deveriam tam-
bém ter sido levantados quando da sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
aqui foram silenciados, e só foram invocados pelo mesmo Presidente da República 
quando da sanção do Código de Defesa do Consumidor…

Mas o argumento do veto estava equivocado. Embora até o início da década 
de 1990 o Direito brasileiro efetivamente ainda não contemplasse a possibilidade 
de erigir acordos de obrigação de fazer à condição de títulos executivos extrajudi-
ciais (pois até então o sistema processual só disciplinava o processo de execução 
de obrigação de fazer fundada em título judicial), nada impediria que o legislador 
federal viesse a instituir essa possibilidade — como, aliás, de resto logo mais o 
fez às expressas, quando alterou o inc. II do art. 585 do Código de Processo Civil 
(Lei n. 8.953/94). O que na época se teria podido dizer, talvez, é que poderia não 
parecer oportuno ao chefe do Poder Executivo instituir a possibilidade de execu-
ção fundada em título extrajudicial de obrigação de fazer, quando a legislação 
codificada ainda não tinha sistematizado adequadamente essa forma de execução. 
Esse argumento de conveniência, sim, poderia ter sido apresentado quando do 
veto. Mas, mesmo esse argumento não seria coerente, se o mesmo Presidente da 
República, dias antes, tinha sancionado o mesmo instituto, agora quando cuidava 
da proteção de crianças e adolescentes, e só se lembrou do veto quando se tratava 
de frustrar a proteção de consumidores…

Entretanto, a falta de técnica do legislador federal não parou aí. Perpetrou o 
então chefe do Poder Executivo confusão ainda maior.

Ocorre que, em sua redação original, o projeto de Código de Defesa do 
Consumidor inserira por duas vezes a previsão de compromisso de ajustamento: 
uma, no dispositivo que corresponderia ao seu atual art. 82, § 3º, dentro do título 
que cuida da defesa coletiva do consumidor em juízo; outra, em seu atual art. 
113, dentro do título das disposições finais, quando mandava inserir um novo 
parágrafo ao art. 5º da Lei da Ação Civil Pública, para, assim, permitir fosse ce-
lebrado compromisso de ajustamento em matéria relacionada à tutela de qualquer 
interesse transindividual, e não apenas à defesa coletiva do consumidor. Segundo 
o projeto do Código de Defesa do Consumidor, na sua versão final já aprovada no 
Congresso Nacional, havia duas hipóteses análogas: a) art. 82, § 3º: compromisso 
de ajustamento em matéria de defesa do consumidor; b) art. 113: compromisso 
de ajustamento em matéria de defesa de quaisquer interesses difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos, e não apenas aqueles ligados ao consumidor.

Ocorre que, enviado o texto já aprovado no Congresso para a sanção presi-
dencial, o Presidente da República da época — o mesmo que tinha sancionado 

4 . Razões do veto presidencial ao art. 82, § 3º, do CDC.
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sem vetos o art. 211 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual admitira o 
compromisso de ajustamento! —, poucos meses após ter sancionado o compro-
misso de ajustamento na área da infância e da juventude, agora quando se tratava 
da defesa do consumidor, exerceu o veto. Por expresso, o Presidente vetou o § 3º 
do art. 82 do Código de Defesa do Consumidor. E fez mais. Ao fundamentar o 
veto a outro artigo do Código do Consumidor, mais precisamente o veto ao art. 
92, ainda disse que “assim também, vetam-se, no aludido art. 113, as redações 
dos §§ 5º e 6º”5 — com isso querendo alcançar novamente o compromisso de 
ajustamento para quaisquer outros interesses transindividuais, que não apenas os 
dos consumidores.

Entretanto, o fato é que o Presidente da República promulgou o Código de 
Defesa do Consumidor, fazendo excluir da parte sancionada o § 3º do art. 82 (ve-
tado), mas, de maneira contraditória, de fato sancionou e promulgou na íntegra 
os §§ 5º e 6º do art. 113, dispositivos estes que foram publicados no Diário Oficial 
da União, e passaram integrar a parte sancionada da nova Lei n. 8.078/90 — ou 
seja, acabou sendo promulgado o compromisso de ajustamento no art. 113…

Como ficou a questão do veto, portanto?
Quanto às razões em si da fundamentação do veto, devem ser desconsidera-

das. No caso, óbices ou vícios jurídicos não existem a serem sopesados. Os moti-
vos para negar sanção ao compromisso de ajustamento, invocados pelo Presidente 
da República, sobre incoerentes (pois que já tinha ele admitido no ECA a forma-
ção de título executivo extrajudicial por meio de compromisso de ajustamento), 
ainda eram despiciendos, pois nada teria impedido que a lei federal criasse um 
título executivo extrajudicial a partir de um ato administrativo, como já se tinha 
feito ou se viria a fazer com o próprio compromisso de ajustamento no ECA, ou 
com a certidão de dívida ativa da Fazenda ou com títulos extrajudiciais de obriga-
ção de fazer — tanto que alguns anos depois, o próprio Código de Processo Civil 
foi modificado exatamente para prever, de forma expressa e geral, a existência de 
títulos executivos fundados em obrigação de fazer extrajudicial6. 

Entretanto, esse procedimento presidencial gerou uma controvérsia. 
Entendeu Theotonio Negrão que teria havido veto expresso ao compromisso 
de ajustamento previsto no Código de Defesa do Consumidor7. O respeitado 
autor entendeu ter havido veto também ao art. 113 do Código do Consumidor, e, 
para fundamentar seu entendimento, invocou passagem das razões do veto pre-
sidencial a outro artigo desse diploma (o art. 92 do CDC), na qual o Presidente 
da República expressamente dizia estar a vetar o compromisso de ajustamento 
aludido no art. 113.

Concessa venia, não obstante tenha havido expressa manifestação presiden-
cial no sentido de que o compromisso de ajustamento previsto no art. 113 também 
estaria sendo vetado, como de fato e de direito o foi o § 3º do art. 82 do Código de 

5 . Razões do veto ao art. 92, parágrafo único, do CDC.
6 . Cf. arts. 585, II, VI, e 645, do CPC, com a redação da Lei n. 8.953/94.
7 . Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, notas à Lei n. 7.347/85. São Paulo, 25. ed., Malheiros, 
1994.
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Defesa do Consumidor, aquela assertiva do Presidente da República fora exposta 
como razões de veto a outro dispositivo da mesma lei (art. 92), mas tecnicamente 
o Presidente não formalizou o veto ao art. 113, cujo teor constou por inteiro da 
parte sancionada e promulgada do Código de Defesa do Consumidor conforme 
publicação do Diário Oficial da União na época. E jamais houve qualquer errata 
ou republicação que excluísse o art. 113 ou alguns de seus parágrafos da parte 
sancionada da lei. Nem em qualquer momento o Congresso Nacional apreciou 
o suposto veto ao art. 113, pela simples e bastante razão de que este veto jamais 
chegou a ser formalizado. 

Como não existe veto implícito, pois esse sistema não permitiria o controle 
da rejeição do veto (tanto que, na prática, o Congresso Nacional jamais apreciou 
o suposto veto ao art. 113, que foi promulgado e publicado na íntegra), a doutri-
na largamente majoritária, com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, tem aceitado a validade do compromisso de ajustamento, o qual vem sen-
do aplicado desde 1990 sem maiores transtornos pelo Ministério Público e pelos 
demais órgãos públicos legitimados à ação civil pública. E isso se faz com grande 
proveito social, já que os compromissos de ajustamento de conduta são consen-
suais, visam à defesa de interesses transindividuais e com isso evitam milhares de 
ações individuais, e, de qualquer forma, jamais impedem que os co-legitimados e 
os lesados individuais, caso discordem dos ajustes, compareçam a juízo em busca 
do que entendam devido.8

Foi, enfim, ineficaz o veto ao § 3º do art. 82 do Código de Defesa do 
Consumidor, em face da sanção e promulgação do art. 113 do mesmo estatuto, 
pois este último dispositivo passou a admitir o compromisso de ajustamento de 
conduta em matéria atinente à proteção de quaisquer interesses transindividuais, 
sejam relacionados com a defesa do consumidor ou não.

1.4 Quem pode tomar o compromisso

Só podem tomar o compromisso de ajustamento de conduta os órgãos públi-
cos legitimados à ação civil pública ou coletiva. 

Isso significa que não são todos os legitimados à ação civil pública ou cole-
tiva que podem tomar compromisso de ajustamento, mas só aqueles que somam à 
sua condição de legitimados ativos a condição de órgãos públicos.

Desta forma, associações civis, fundações privadas ou sindicatos, por exem-
plo, embora em tese possam propor ações civis públicas ou coletivas para defesa 
de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, não poderão, porém, 
tomar compromissos de ajustamento, em hipótese alguma.

8 . No sentido da vigência do compromisso de ajustamento de que cuida a Lei da Ação Civil Pública, v. REsp n. 213.947-MG, 
j. 6-12-99, 4ª T. STJ, rel. Min. Rosado de Aguiar, DJU, 21-2-00, p. 132, RSTJ 134/401; REsp 222.582-MG, 1ª. T STJ; REsp 
418.395-MA, STJ; cf., ainda, livros citados na nota de rodapé n. 1, supra (afora outros julgamentos onde, agora implicita-
mente, também se admitiu a validade e a eficácia dos referidos instrumentos, como EDcl na SL 44-PR, j. 29-06-05, Corte 
Especial STJ, rel. Min. Edson Vidigal, DJU, 19-09-05, p. 171; REsp 514.489-MG, j. 07-04-05, 1ª T. STJ, DJU, 16-05-05 
p. 232).
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Podem tomar o compromisso: Ministério Público, União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal, enquanto órgãos públicos legitimados. Não há dú-
vida sobre isso. Até mesmo órgãos governamentais sem personalidade jurídica, 
mas que tenham legitimidade para promover a ação civil pública, podem tomar 
compromisso de ajustamento de conduta (como os órgãos estatais de defesa do 
consumidor, meio ambiente etc.).

Situação que poderia ensejar discussão é a de alguns co-legitimados, como 
as autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia 
mista, pelas quais o Estado executa ações ou das quais participa, em maior ou 
menor medida. 

Parece-nos que, quando se tratar de órgãos pelos quais o Estado administra o 
interesse público, ainda que da chamada administração indireta (como autarquias, 
fundações públicas ou empresas públicas), nada obsta a que tomem compromissos 
de ajustamento quando ajam na qualidade de entes estatais (quando prestem ser-
viço público). Contudo, para aqueles órgãos dos quais o Estado participe, quando 
concorram na atividade econômica em condições empresariais, não se lhes pode 
conceder essa prerrogativa de tomar compromissos de ajustamento de conduta, 
sob pena de estimular desigualdades afrontosas à ordem jurídica, como é o caso 
das sociedades de economia mista ou das empresas públicas, quando ajam em 
condições de empresas de mercado.

1.5 natureza jurídica

O compromisso de ajustamento de conduta não tem natureza contratual, pois 
os órgãos públicos que o tomam não têm poder de disposição. Assim, o objeto do 
compromisso de ajustamento de conduta não pode versar atos de disposição de 
direitos. Por isso, não pode ser considerado uma verdadeira e própria transação 
do Direito Civil, porque a transação importa poder de disponibilidade, e os órgãos 
públicos legitimados à ação civil pública ou coletiva, posto tenham disponibili-
dade do conteúdo processual da lide, não detêm disponibilidade sobre o próprio 
direito material controvertido (o que de resto é comum aos legitimados de ofício, 
como substitutos processuais que são). Nesse sentido, o art. 841 do Código Civil 
corretamente dispõe que “só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se 
permite a transação”.

Assim, o compromisso de ajustamento de conduta é antes um ato admi-
nistrativo negocial (negócio jurídico de Direito Público), que consubstancia 
uma declaração de vontade do Poder Público coincidente com a do particular 
(o causador do dano, que concorda em adequar sua conduta às exigências da 
lei).

Assim, não podem os órgãos públicos legitimados dispensar direitos ou 
obrigações, nem renunciar a direitos, mas sim devem a tomar, do causador do 
dano, obrigação de fazer ou não fazer (ou seja, a obrigação de que este torne 
sua conduta adequada às exigências da lei). Podem tais compromissos conter 
obrigações pecuniárias, mas, dados os contornos que a lei lhes deu, não devem 
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ser estas o objeto principal do compromisso, mas antes devem ter caráter de san-
ção em caso de descumprimento da obrigação de comportamento assumida.9

Ressalvada, pois, a questão da impossibilidade de transigência efetiva de 
direitos, no mais, o compromisso de ajustamento de conduta pode versar qualquer 
obrigação de fazer ou não fazer relacionada com a defesa de quaisquer interesses 
transindividuais (difusos, coletivos ou individuais homogêneos), como, por exem-
plo, questões ligadas ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio cultural, à 
ordem econômica e à economia popular, à ordem urbanística etc. 

Qual a natureza da garantia criada nos compromissos de ajustamento de 
conduta?

Em face das premissas que assentamos, especialmente em razão de não te-
rem os legitimados ativos da ação civil pública ou coletiva qualquer disponibilida-
de sobre o conteúdo material da lide, só podemos concluir que o compromisso de 
ajustamento de conduta constitui garantia mínima em prol da coletividade: nada 
impede que os co-legitimados, eventualmente insatisfeitos com o ajuste, peçam 
em juízo mais do que aquilo já acordado; nada impede que os lesados individuais, 
pelos mesmos motivos, peçam em ações individuais mais do que aquilo que es-
pontaneamente lhes foi reconhecido no compromisso. 

Devemos agora indagar: admitem-se cláusulas compensatórias nos ajusta-
mentos de conduta?

Dado seu caráter consensual, essas cláusulas podem ser aceitas como garan-
tias mínimas, desde que não importem, por parte do tomador do compromisso, 
qualquer renúncia a direitos ou interesses do grupo lesado, dos quais o tomador 
do compromisso não pode dispor.

Como se desconstitui o compromisso de ajustamento de conduta?
Tendo em vista sua natureza negocial, o compromisso de ajustamento de 

conduta se desconstitui pelas mesmas vias com que foi feito, ou por via judicial, 
com fundamento em vício do ato jurídico.10

Por via consensual, pode ser recompromissado, desde que advenha fato 
novo, ou se o causador do dano aceder em ampliar suas próprias obrigações em 
proveito do grupo lesado. O que não se admite é que qualquer co-legitimado pú-
blico reduza ou dispense as exigências já constantes de compromisso tomado por 
um co-legitimado, porque essas garantias não foram estabelecidas em proveito do 
órgão público que o tomou, mas sim em proveito da coletividade lesada.

1.6 vedações do compromisso

Como já deixamos claro, em decorrência de não terem os órgãos públicos 
disponibilidade sobre os interesses sobre os quais versa o compromisso de ajus-

9 . Nessa linha, o art. 17, § 1º, da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) veda a transação em matéria de 
defesa do patrimônio público.
10 . Cód. Civil, art. 171. Nesse passo, não se aplicam as limitações do art. 849 do Código Civil, porque não se trata de 
verdadeira e própria transação.
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tamento de conduta, a primeira vedação, de todo evidente, é que o compromisso 
não pode importar disposição de direitos, dos quais não são titulares os órgãos 
públicos, que estão apenas legitimados a tomá-lo, mas não podem dispor do di-
reito material (ou seja, não podem importar renúncia ou verdadeira transação, 
nem conter concessões recíprocas). E, como se trata de garantia mínima, veda-se 
qualquer cláusula que disponha o contrário, e, mesmo que uma cláusula assim 
seja escrita, será ineficaz.

Pelas mesmas razões, o compromisso não pode vedar acesso à jurisdição, 
nem o acesso individual (dos indivíduos lesados), nem o acesso coletivo (dos co-
legitimados à ação civil pública ou coletiva). Uma vez celebrado o compromisso 
de ajustamento de conduta, apenas fica vedado o acesso jurisdicional para todos 
os co-legitimados coletivos, que não podem comparecer em juízo para pedir aqui-
lo que o título já lhes deu, porque, nesse caso, lhes faltaria interesse de agir. Mas 
o TAC não pode conter qualquer limitação de direito individual ou coletivo em 
detrimento do grupo lesado.

Por essa razão, a lei foi expressa em vedar transações em matérias que ver-
sem renúncia ou dispensa de exercício de direitos em prejuízo do patrimônio pú-
blico (Lei n. 8.429/92, art. 17, § 1º). Nesse caso, porém, admite-se o parcelamento 
de obrigações, desde que com os juros legais e a correção monetária, pelos índices 
oficiais.

1.7 efeitos do compromisso de ajustamento

Embora não importe renúncia de direitos por parte do órgão público que 
toma o compromisso, sem dúvida este co-legitimado à ação civil pública se sujeita 
implicitamente a não promover a respectiva ação de conhecimento em tudo aquilo 
que já esteja solucionado pelo compromisso. O motivo é simples: faltar-lhe-ia in-
teresse processual para propor uma ação de conhecimento, com o mesmo objeto, 
se já dispõe de título executivo pré-constituído, ainda que extrajudicial.

O causador do dano pode ser executado em caso de inadimplemento da obri-
gação assumida, seja porque não a cumpriu na forma prevista, seja porque não 
observou o prazo pactuado.

A posição dos co-legitimados e dos lesados é distinta: eles se beneficiam, 
sem dúvida, com a formação do título, mas não estão impedidos de ajuizar ações 
coletivas ou individuais, conforme o caso, pois não poderia um dos co-legitima-
dos pactuar com o causador do dano limitações de acesso ao Poder Judiciário, que 
vinculem os lesados ou os demais co-legitimados, sob pena de flagrante incons-
titucionalidade: o acesso individual ou coletivo à jurisdição é garantia constitu-
cional. Da mesma forma, o compromisso de ajustamento não pode gerar qualquer 
limitação máxima de responsabilidade material do causador do dano, pois isso 
poderia prejudicar os verdadeiros lesados, transindividualmente considerados. 
Insista-se, pois, em que a única sujeição que existe é a de que os co-legitimados 
ou os próprios lesados individuais deixam de ter interesse processual em propor 
ação de conhecimento para pedir a formação de um título de que já dispõem, por 

Vol-I Conferencias.indb   280 5/13/08   6:26:18 PM



281Conferências / Invited Papers

força do compromisso já firmado. Fora do objeto já coberto pelo título, porém, 
podem propor as ações coletivas ou individuais que entendam cabíveis.

A eficácia do compromisso de ajustamento inicia-se no momento em que 
o órgão público legitimado toma o compromisso, independentemente de qual-
quer outra formalidade, que a lei federal, aliás, não impôs. É natural, pois, que, 
à vista de sua natureza consensual, possam os interessados pactuar no próprio 
instrumento o início, o termo, as condições ou os prazos para que seja cumprido 
o compromisso de ajustamento. No caso do Ministério Público, é natural que 
seu órgão local insira uma cláusula no instrumento, no sentido de que a obriga-
ção só se torne exeqüível se e quando o órgão colegiado competente do próprio 
Ministério Público homologar o arquivamento do inquérito civil instaurado para 
apurar os fatos que ensejaram o próprio compromisso.11 Essa cláusula explica-se, 
pois dificilmente o causador do dano acederia em assumir perante o órgão local do 
Ministério Público um compromisso incondicional de obrigação de fazer ou não 
fazer, e de plano executá-lo, sabendo que o órgão colegiado do Ministério Público 
pode considerar insatisfatória a solução alcançada e, em seguida, pode mandar 
propor a ação civil pública com objeto mais abrangente… Entretanto, reitere-se, 
o início de eficácia do compromisso é pactuado pelos próprios contraentes, que 
podem ou não inserir essa cláusula.12

1.8 outras questões sobre o compromisso de ajustamento

Diante da circunstância de que a própria lei admite que vários co-legitimados 
possam tomar compromisso de ajustamento (todos os órgãos públicos legitimados 
à ação civil pública ou coletiva podem fazê-lo), isso significa que, não raro, um 
deles pode chegar, com o causador do dano, a um termo de ajuste de conduta que 
ambos considerem satisfatório, mas que desagrade aos demais co-legitimados, ou 
que desagrade aos próprios lesados, transindividualmente considerados.

Assim, por exemplo, pode ocorrer que a Prefeitura Municipal estabeleça 
com o loteador irregular um compromisso de ajustamento de conduta que uma 
associação civil de moradores, o Estado ou o Ministério Público considerem insa-
tisfatório. Ora, o compromisso de ajustamento de conduta é uma garantia mínima 
em prol da coletividade, e não um bill de indenidade para que o causador do 
dano fique forrado do dever de responder em sua inteireza pelas responsabilida-
des em que tenha incorrido. Assim, mesmo tendo ele firmado um compromisso 
de ajustamento de conduta com a Prefeitura, nada impede que os co-legitimados 
ou os próprios indivíduos lesados ajuízem a correspondente ação civil pública, 
coletiva, popular, ou, conforme o caso, até mesmo a ação individual, objetivando 
obrigação mais abrangente ou até mesmo diversa daquela contemplada no com-

11 . Lei n. 7.347/85, art. 9º.
12 . Inócua, portanto, e até inconstitucional (porque a lei local não pode dispor sobre formação de título executivo), a 
norma paulista que prevê que o compromisso de ajustamento tomado pelo Ministério Público só tenha eficácia a partir 
da homologação do arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior da instituição (Lei Complementar estadual n. 
734/93, art. 112).
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promisso já firmado. Como já antecipamos, o que os co-legitimados não poderão 
fazer é ajuizar uma ação civil pública ou coletiva de conhecimento, com o mesmo 
objeto já contemplado no compromisso, pois, nesse caso, existindo já um título 
executivo extrajudicial que beneficia a todo o grupo lesado, faltaria interesse pro-
cessual para a ação de conhecimento que visasse a obter o mesmo bem da vida já 
assegurado no título extrajudicial.

Não pode causar estranheza esse raciocínio, pois que já há precedentes no 
sentido de que, mesmo tendo a Prefeitura autorizado uma obra, não poderiam, 
por exemplo, as posturas municipais se sobrepor à legislação federal que impeça 
a realização daquilo que a Municipalidade autorizou, observadas, evidentemente, 
as regras de competência.13

Da mesma forma, nada impede que um órgão público legitimado tenha to-
mado um termo de compromisso de ajustamento com o causador do dano, e, a se-
guir, um outro co-legitimado público, considerando insatisfatório o acordo obtido, 
venha a tomar, do causador do dano, um compromisso ainda mais abrangente. O 
que não poderá é o segundo órgão público dispensar ou diminuir a abrangência 
do primeiro compromisso; não se veda o contrário.

Em suma, já vimos que o compromisso de ajustamento é apenas um instru-
mento legal destinado a colher, do causador do dano, um título executivo extraju-
dicial de obrigação de fazer, mediante o qual o compromitente assume o dever de 
adequar sua conduta às exigências da lei, sob pena de sanções fixadas no próprio 
termo. Se assim é, não pode o compromisso de ajustamento conter cláusulas que 
exorbitem seu objeto, mormente se tendentes a dispensar requisitos legais (como, 
v.g., permitir prosseguimento de obras em loteamentos clandestinos ou irregula-
res; anuir com a utilização de bens públicos em proveito privado; exonerar eventu-
ais causadores do ato ilícito da correspondente responsabilidade solidária etc.). Já, 
ao contrário, o compromisso presta-se, sem dúvida, a exigir o cumprimento das 
regras legais, fixando prazos a partir dos quais poderão ser executadas as comi-
nações ajustadas no termo, independentemente de ação de conhecimento (p. ex., 
realização de obras necessárias ou úteis ao loteamento, como a pavimentação das 
vias públicas, ou a notificação dos adquirentes para suspenderem os pagamentos 
das prestações quando isso seja cabível etc.).

Quanto às cominações nele estipuladas, convém lembrar que a multa não 
pode ser compensatória como limite máximo de responsabilidade, porque os to-
madores do compromisso não têm disponibilidade do direito material subjacente, 
e, assim, a cominação só valerá como garantia mínima; caso se trate de multa 
cominatória, não poderá ser ínfima, sob pena de se tornar ineficaz como astreinte; 
se a multa for excessiva, certamente será reduzida pelo juiz.14

No caso de danos irreversíveis, dado o caráter consensual do compromisso, 
admite-se que o causador do dano assuma a obrigação de tomar medidas compen-

13 . Cf. RT 618/68. No mesmo sentido, v. NERY, Nelson, e NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado, notas 
ao ar. 1º da Lei n. 7.347/85, São Paulo, Rev. dos Tribunais, 2001, e ed. ss.
14 . CPC, arts. 644 e 461, § 6º, com a redação da Lei n. 10.444/02.
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satórias, ou recolha importâncias para o fundo de que cuida o art. 13 da LACP, ou 
outras obrigações, desde que, em contrapartida, o órgão público não renuncie a 
direitos do grupo lesado.

1.9 valorização administrativa

Cremos que, de lege ferenda, ao compromisso de ajustamento deva ser dado 
tratamento legislativo mais minucioso, como para instituir um cadastro nacional 
de compromissos, para exigir sua publicidade, para ampliar seu objeto para além 
de meras obrigações de fazer ou não fazer.

Ele apresenta notórias vantagens sobre a ação civil pública ou coletiva, por-
que permite uma solução negociada para grande parte das lesões transindividuais, 
ajudando a descongestionar a Justiça, bem como garantindo mais eficaz acesso 
dos lesados à tutela individual e coletiva de seus interesses.

1.10 execução judicial

Pelas características do compromisso de ajustamento de conduta, que versa 
interesses transindividuais, o título por ele gerado não é constituído em favor do 
órgão público que o toma, mas sim em proveito de todo o grupo lesado. Portanto, 
pode ser executado por qualquer co-legitimado ativo, bem como, caso contemple 
interesses de objeto divisível (interesses individuais homogêneos), pode servir de 
título executivo para qualquer lesado individual.

A execução seguirá as regras das obrigações de fazer ou não fazer (arts. 632 
e s. do CPC), sendo que a substituição por perdas e danos só se dará se impossível 
o cumprimento do ajuste (CPC, 633, 638, 643).

2. ConClusão

Em suma, o compromisso de ajustamento de conduta, conquanto ainda não 
tenha alcançado toda sua potencialidade, assim mesmo já é um grande avanço 
na composição extrajudicial de conflitos coletivos, e, assim, torna mais eficaz a 
defesa de interesses transindividuais de grupos, classes ou categoria de pessoas. 
Trata-se de instrumento que tem merecido intensa utilização, porque, por meio 
dele, morrem no nascedouro inúmeras demandas, o que traz grande proveito 
para a coletividade, concorrendo grandemente para a obtenção da harmonia e 
paz social.
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CrImes ContrA o ordenAmento urbAno 
e o PAtrImônIo CulturAl

José eduArdo rAMos rodrigues
Advogado da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, Mestre 

em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo,  Diretor do 
Instituto “O Direito por Um Planeta Verde”, Membro do International 

Council on Monuments and Sites (ICOMOS)

1. Introdução

Pode parecer estranho a alguns a inclusão de crimes  contra o ordenamento 
urbano e o patrimônio cultural na Lei 9.605 de 12/02/1998, na medida em que 
esta trata, segundo seu preâmbulo, de “sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”. É voz corrente que meio 
ambiente diz respeito apenas à natureza, preferencialmente intocada, e os aglome-
rados urbanos seriam a sua negação, a sua destruição.

Esta afirmação não tem cunho científico e desde longa data o direito positivo 
brasileiro tem conceituado o meio ambiente de forma bastante abrangente. Assim 
pela Lei 6.938 de 31/12/1981 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente), meio 
ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as formas (artigo 
3º, inciso. I). Exatamente por permitir, abrigar e reger a vida em todas as formas, é 
que o meio ambiente inclui áreas naturais intocadas ou degradadas, mares e terras, 
áreas rurais e urbanas, pois em todos esses espaços encontramos formas de vida. 
Sob o ponto de vista humano, especialmente no Brasil, avulta a importância dos 
estudos do meio ambiente urbano, eis que cerca de 70% (setenta por cento) da 
nossa população nele vive e exerce suas atividades.

E pode-se dizer ainda que o brasileiro urbano em geral, vive mal. As cidades 
brasileiras são normalmente caóticas e carentes de planejamento urbano. A única 
diferença entre a pequena e a grande cidade brasileira é o porte. Nas pequenas 
cidades já se observa, em forma embrionária, os vícios de falta de planejamento, 
que elevados à máxima potência na grande metrópole, gerarão o caos urbano que 
podemos facilmente constatar.

E a maioria dos brasileiros vive em grandes megalópoles cinzentas, mal ur-
banizadas e edificadas, carentes de água potável e esgoto tratado, com serviços 
deficientes de transporte e habitação, sem áreas verdes, assoladas pela poluição 
da água, do solo, do ar e sonora, repletas de desempregados, subempregados, 
favelados e moradores de rua, que transitam por suas inseguras vias, onde a crimi-
nalidade corre solta. Enfim, o ambiente urbano brasileiro, pelo seu altíssimo grau 
de degradação, especialmente nas grandes cidades, deixa à mostra a triste chaga 
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do sistema injusto que rege a nossa sociedade e que gera violentas desigualdades 
sociais.

Por outro lado, a ênfase do ordenamento jurídico ambiental brasileiro sempre 
foi voltada às áreas naturais, havendo inclusive uma maior conscientização da opi-
nião pública a respeito, ficando as áreas urbanas e suas sérias questões acima men-
cionadas, um tanto marginalizadas e incompreendidas. Assim, podemos afirmar 
que o patrimônio cultural brasileiro, ao contrário dos países mais desenvolvidos, 
nunca foi muito prestigiado pelas políticas públicas de nossos governantes, mais 
interessados na proteção de ecossistemas naturais, talvez visando provar diante 
da opinião pública internacional que estão realmente protegendo a Amazônia e a 
Mata Atlântica, mesmo que seja através de unidades de conservação criadas por 
decreto e que nunca saíram de fato do papel..., mas este é um outro assunto que 
se afasta do escopo deste trabalho. Na verdade, podemos dizer que o patrimônio 
cultural é um primo pobre do patrimônio natural, que por sua vez, também não 
figura entre as grandes prioridades estatais.

Exatamente por isso é que é digna de a inclusão de crimes contra o ordena-
mento urbano e o patrimônio cultural nesta Lei 9.605/98 (artigos 62 a 65) que já 
está completando dez anos. Tal lembrança, do legislador, contribuiu em vários as-
pectos para o fortalecimento da proteção do meio ambiente urbano, especialmente 
no que tange ao patrimônio cultural.

2. o PAtrImônIo CulturAl brAsIleIro nAs ConstItuIções de 1934 A 1967 

A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar especificamente do assunto, 
eis que seu artigo 10, inciso. III dispunha:

“Compete concorrentemente à União e aos Estados:
....
III – proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artís-
tico, podendo impedir a evasão de obras de arte.
....”

A Constituição do Estado Novo de 1937 regularia a matéria num texto mais 
elaborado; o do artigo 134, que prescrevia:

“Os monumentos históricos artísticos e naturais, assim como as paisagens 
ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cui-
dados especiais da Nação, dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles 
cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional”.

Visando a regulamentação da parte final do citado artigo 134 da Carta de 
1937, que dizia que, “os atentados cometidos contra eles (monumentos históricos 
artísticos e naturais) cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patri-
mônio nacional”, é que o Código Penal de 1940 criminalizou algumas condutas 
nocivas ao patrimônio cultural.

Assim, no Título II, Capítulo IV do Código Penal de 1940,  entre os crimes 

Vol-I Conferencias.indb   286 5/13/08   6:26:18 PM



287Conferências / Invited Papers

de dano é que foram incluídos dois tipos nos artigos 165 e 166, que se referem, 
respectivamente, ao dano em coisa de valor artístico, arqueológico, histórico e a 
alteração de local especialmente protegido.

Estes tipos penais vigoraram até a recente promulgação da Lei 9.605/98 e 
serão objeto de análise mais adiante.

A Constituição de 1946, de certa forma, retrocedeu com relação à de 1937, 
eis que a proteção do patrimônio cultural tornou-se norma meramente programá-
tica inserida no artigo 175:

“As obras, monumentos e documentos de valor histórico e artístico, bem 
como os monumentos naturais, as paisagens e os locais dotados de particular be-
leza, ficam sob a proteção do Poder Público”.

A Constituição de 1967, retornou à norma programática do texto constitu-
cional de 1937, inovando, porém, ao elencar entre os bens sob proteção do Poder 
Público, as jazidas arqueológicas. O texto original do artigo 172 era o seguinte:

“Art. 172. O amparo à cultura é dever do Estado. 
Parágrafo único – Ficam sob a proteção especial do Poder Público os docu-
mentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as 
paisagens notáveis, bem como as jazidas arqueológicas”.

A Emenda Constitucional n.º 01/69 manteve a mesma redação do artigo 172 
apenas renumerando-o para 181.

3. o PAtrImônIo CulturAl brAsIleIro nA ConstItuIção FederAl de 1988

A Constituição de 1988 viria a conciliar o nosso ordenamento jurídico com 
a vanguarda dos conceitos internacionais de patrimônio cultural. O seu artigo 216 
constituiu-se, a partir de então, na espinha dorsal do sistema de preservação dos 
valores culturais brasileiros, pelo que pedimos vênia para transcrevê-lo:

“Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza ma-
terial e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de re-
ferência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais;
V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, ar-
queológico, paleontológico, ecológico e científico.
Parágrafo Primeiro: O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventá-
rios, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.
Parágrafo Segundo: Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão 
da documentação governamental e as providências para franquear sua consul-
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ta a quantos dela necessitem.
Parágrafo Terceiro: A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conheci-
mento de bens e valores culturais.
Parágrafo Quarto: Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, 
na forma da lei.
Parágrafo Quinto: Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores 
de reminiscências históricas dos antigos quilombos.”

O “caput” do artigo 216 rompeu com a tradição programática do direito constitu-
cional brasileiro na questão do patrimônio cultural. Este dispositivo inseriu o conceito 
de patrimônio cultural e o fez de forma muito feliz, abraçando simultaneamente os 
conceitos de “valor histórico”, já que prescreve a proteção  de bens “individualmente 
ou em conjunto” desde que “portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” sem exigir que sejam de 
“valor excepcional” e ainda os de “valor sociológico”, eis que consagra a defesa de 
bens imateriais ao lado dos materiais tradicionais. Também exclui acertadamente a 
necessidade do tombamento prévio já que o seu texto não exige que os bens sejam 
tombados para integrarem o patrimônio cultural. Por sua vez a relação de bens contida 
em seus cinco incisos é exemplificativa e não exaustiva, respeitando assim a dinâmica 
que deve nortear a criação de bens e de espécies de bens culturais. Que surgem essen-
cialmente da sociedade e não necessariamente dos meios oficiais.

O § quarto, que é o que mais diretamente  interessa ao presente trabalho, 
eis que renova o fundamento constitucional das sanções criminais aos atos que 
atentem contra o patrimônio cultural.

4. os CrImes ContrA o ordenAmento urbAno e o PAtrImônIo CulturAl

Como já vimos atrás, o artigo 134 da Constituição de 1937 fundamentou 
a criação de dois tipos penais de dano inseridos no Código Penal e que eram os 
seguintes:

Art. 165 (Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico) – Des-
truir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em 
virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico:
Penal – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 166 (Alteração de local especialmente protegido) – Alterar, sem licença da 
autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei:
Pena – detenção, de um mês a um ano, ou multa.

Esses tipos penais, que já apresentavam algumas sérias deficiências na ori-
gem, como a ausência de modalidade culposa e a exigência descabida de tomba-
mento de bem arqueológico, acabaram por ser praticamente inaplicáveis. Diante 
do novo regime constitucional de 1988, que não exige tombamento prévio para 
que um bem integre o patrimônio cultural brasileiro, as deficiências tornaram-se 
mais gritantes e se fazia necessária uma reformulação desses tipos penais para 
reconciliá-los com a Lei Maior.
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Destarte, foi promulgada a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 que dis-
põe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Neste diploma legal encontra-
mos a Seção IV do Capítulo V dedicada aos crimes contra o ordenamento urbano 
e o patrimônio cultural, que estão dispostos nos artigos 62 a 65 e que derrogaram 
os artigos 165 e 166 do Código Penal:

4.1  Artigo 62: destruir, inutilizar ou deteriorar:

I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judi-
cial.
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou 
similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena: reclusão, de um a três anos e multa.
Parágrafo único: Se o crime foi culposo, a pena é de seis meses a um ano de 
detenção, sem prejuízo da multa.

4.1.1 objeto material

Pelo inciso I é qualquer bem que tenha proteção por seu valor cultural atra-
vés de lei específica, ato administrativo, onde estão incluídos o tombamento pro-
visório e definitivo, além de outras formas de acautelamento (artigo 216, § 1º da 
CF) ou decisão judicial.

Pelo inciso II é arquivo (local onde são guardados documentos escritos), 
registros (instituição, repartição ou cartório onde se faz a inscrição, ou transcri-
ção de atos, fatos, títulos e documentos a fim de autenticá-los e dar-lhes força de 
prevalecer contra terceiro) museu (local destinado ao estudo, reunião e exposição 
de obras de arte, de peças e coleções científicas ou objetos antigos), biblioteca 
(coleção de livros dispostos ordenadamente para estudo e consulta), pinacoteca 
(coleção de pinturas), instalação científica (conjunto de aparelhos ou peças desti-
nado à atividade de interesse da ciência) ou similar, desde que seja protegido por 
lei, por ato administrativo, ou decisão judicial.

Entre os aqui protegidos, estão todos aqueles bens materiais mencionados 
nos incisos III, IV e V do artigo 216 da Constituição Federal.

Não é necessário que o bem cultural esteja, como no regime penal anterior, 
protegido por tombamento provisório ou definitivo, que tem idênticos efeitos 
(artigo 10 do Decreto-Lei 25/37). Qualquer ato administrativo poderá protegê-
lo, a partir de sua publicação. Também por força de lei, a partir de sua vigência, 
seja ela específica para o caso concreto, trate de posturas urbanísticas, normas 
de uso do solo, planejamento urbano, etc., ou ainda a própria Lei Maior, como 
no caso dos quilombos. A decisão judicial, ao nosso ver, não precisa ser senten-
ça transitada em julgado; pode ser provisória. Como leciona LECEY (2007, p. 
46), na medida em que a norma penal não restringe, a declaração pode decorrer 
de qualquer decisão judicial, sentença, liminar ou antecipatória. Não se pode 
esquecer que outros meios de acautelamento e proteção poderão ainda vir a ser 
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criados em benefício dos bens culturais, como autoriza a Constituição Federal 
no § 1º do sempre citado artigo 216.

Entendemos que os bens mencionados no inciso II,  incluem não apenas 
a edificação, como também o acervo completo. Destarte,  para a consumação 
do delito basta que o dano atinja o edifício ou um dos objetos que integrem seu 
acervo.

Parece-nos que quando as instituições mencionadas no inciso II forem cria-
das pelo Poder Público, por lei ou outro ato administrativo, já deverão ser con-
sideradas protegidas para fins penais, pelo simples fato de existirem. Pois se o 
Poder Público decidiu criar um arquivo, museu, biblioteca ou similar, presume-se 
que já reconheceu o valor cultural de um determinado acervo que se pretende ver 
preservado. Outro entendimento, colocaria em sério risco a  esmagadora maioria 
dos bens que se pretende proteger, tornando inócuo o tipo criminal. Basta verifi-
car que entre os numerosos museus existentes no Brasil, muito poucos têm seus 
acervos museológicos tombados.

4.1.2 Concurso de Crimes

No caso de se ter, por exemplo, dano a uma unidade de conservação como 
o Parque Estadual da Serra do Mar em São Paulo, cuja área também é tombada 
em nível estadual, nossa posição está de acordo com o entendimento de COSTA 
NETO (2000, p. 308): tal dano constitui, simultaneamente, lesão a valores natu-
rais e a valores culturais. Com uma única ação temos dois crimes: o do artigo 40 
e o do artigo 62 da Lei 9.605/1998. Concurso formal, de acordo com o artigo 70 
do Código Penal.

4.1.3 elemento subjetivo do tipo

O crime do artigo 62 e incisos é punido a título de dolo, ou seja, quando o 
agente por vontade livre e consciente praticar a ação criminosa, isto é destruir, 
inutilizar ou deteriorar os bens mencionados nos incisos I e II. Admite-se também 
a forma culposa, pelo § único do artigo 62, quando a destruição, inutilização ou 
deterioração do bem resultar de negligência, imprudência ou imperícia do agente, 
o que constitui um grande avanço com relação ao regime penal anterior. Podemos 
afirmar, ao contrário de PASSOS DE FREITAS (2000, p. 201), que grande parte 
dos danos causados a bens culturais, pelo menos aos imóveis, resulta de negligên-
cia do proprietário ou do Poder Público.

Assim, o delito culposo pode ser imputado, por exemplo, ao técnico que 
causar danos a um quadro durante sua restauração.

4.1.4 elemento objetivo do tipo 

O elemento objetivo do tipo é destruir, inutilizar ou deteriorar qualquer dos 
bens indicados nos incisos I e II. Destruir é demolir, arruinar, aniquilar, extermi-
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nar, fazer desaparecer, dar cabo. Inutilizar é tornar inútil ou imprestável, invalidar. 
Deteriorar é danificar, estragar, fazer apodrecer.

Os bens elencados nos incisos I e II, por sua vez, devem estar protegidos por 
lei, ato administrativo ou decisão judicial.

4.1.5 sujeito Ativo

Sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa que, por culpa ou dolo, 
inutiliza, destrói ou deteriora algum dos bens elencados, desde que penalmente 
imputável. Até mesmo o proprietário poderá ser sujeito ativo desse crime, eis que 
os bens protegidos o são por interesse da coletividade. Admite-se a co-autoria, nos 
termos do artigo 2º, e a responsabilização da pessoa jurídica, segundo o disposto 
no artigo 3º, ambos da Lei 7.605/98.

4.1.6 sujeito Passivo

O sujeito passivo do crime em questão é a coletividade, já que o bem tute-
lado é o patrimônio cultural e, enquanto interesse difuso, pertencente portanto a 
toda a sociedade. Também será o proprietário do bem, se este, evidentemente, não 
for o sujeito ativo do delito.

4.1.7 Consumação e tentativa

O delito em tela é de natureza instantânea, considerando-se consumado com 
a destruição, inutilização ou deterioração parcial ou total do bem protegido.

Admite tentativa quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, 
este não consegue destruir, inutilizar ou deteriorar o bem. Por exemplo, quando o 
agente inicia a execução do crime e se vê obrigado a paralisar sua atividade, eis 
que o guarda do local percebe sua intenção e o surpreende.

4.1.8 Ação Penal

A ação penal é pública e incondicionada, conforme o artigo 26 da Lei 
9.605/98. É aplicável a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 16 da 
Lei  9.605/98. Aplica-se à modalidade culposa o procedimento do Juizado Espe-
cial Criminal, eis que se trata de infração penal  de menor potencial ofensivo, por 
força do artigo 61 da Lei 9.099/95.

4.2. Artigo 63: 

Alterar o aspecto ou estrutura de edificação em local especialmente protegido 
por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagís-
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tico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida:
Pena: reclusão, de um a três anos e multa.

4.2.1 objeto material

É o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por 
lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, eco-
lógico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico 
ou monumental. Logo o objeto é sempre um imóvel.

O artigo 63 não menciona expressamente o valor paleontológico, que é rela-
tivo aos fósseis. Entretanto, este pode ser inserido na expressão “valor cultural”, 
tendo em vista o “caput” do artigo 216 c.c. o inciso V do mesmo dispositivo da 
Constituição Federal. Desta forma, também é bem tutelado por este artigo o sítio 
de valor paleontológico, o qual também é cultural.

Apesar de não existir referência expressa ao valor espeleológico, que é rela-
tivo a grutas, cavernas e outras cavidades naturais subterrâneas, podemos incluir 
estes bens entre aqueles de valor ecológico, eis que se tratam de ecossistemas 
frágeis, raros e de grande relevância.

4.2.2 elemento subjetivo do tipo

O crime em tela é punido apenas a título de dolo, isto é, a vontade livre e 
consciente do agente de alterar o aspecto ou a estrutura de edificação ou local 
especialmente protegido, sem autorização da autoridade competente ou em de-
sacordo com a concedida. Como SOUZA MIRANDA (2006, p. 222), lamento 
igualmente a inexistência de modalidade culposa, que teria grande aplicação prá-
tica, particularmente em sítios arqueológicos e paleontológicos. 

4.2.3 elemento objetivo do tipo

O elemento objetivo caracteriza-se pela conduta de alterar parcial ou total-
mente, por qualquer meio, ou aspecto ou estrutura de edificação ou local especial-
mente protegido. Alterar é mudar, modificar, transformar, Aspecto é a aparência 
de uma coisa. Estrutura é a disposição e ordem das partes da coisa. A coisa, no 
caso, é uma edificação ou  local. Parece-nos que se a alteração ocorre num imóvel 
que sofre restrições de ocupação por seu valor ecológico, por força de lei de uso 
do solo ou mananciais, também ocorre o delito em tela.

4.2.4 sujeito Ativo

É qualquer pessoa penalmente imputável, inclusive o proprietário, que altere a 
edificação ou local especialmente protegido, desde que sem autorização da autori-
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dade competente, ou em desacordo com a concedida. É possível a co-autoria ( artigo 
2º da Lei 9.605/98) e a imputação à pessoa jurídica ( artigo 3º da mesma Lei).

4.2.5 sujeito Passivo

É a coletividade e também o proprietário, se este não for sujeito ativo do 
crime.

4.2.6 Consumação e tentativa

O crime consuma-se com a alteração da edificação ou local especialmente 
protegido. A tentativa é possível.

4.2.7 Ação Penal

A ação penal é pública e incondicionada ( art. 26 da Lei 9.605/98). É aplicá-
vel a suspensão condicional da pena (artigo l6 da mesma lei).

4.3 Artigo 64 

Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim con-
siderado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 
autorização.
Pena:  detenção, de seis meses s uma ano, e multa.

4.3.1 objeto material

É o solo não edificável, portanto imóvel, assim considerado em razão de 
seu valor ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico ou monumental. Estão também incluídos os imóveis circunvizinhos, 
portanto situados no entorno, sem valor especial, cuja edificação venha a prejudi-
car aquele bem não edificável protegido.

Embora o texto do artigo seja omisso, parece-nos que a determinação do 
valor que justifique a não edificabilidade de um imóvel deve resultar de lei, ato 
administrativo ou decisão judicial, por analogia com os artigos 62 e 63. Por outro 
lado, igualmente lei, ato administrativo ou decisão judicial devem demarcar o seu 
entorno e as restrições que sobre ele recaiam.

Consideramos este delito aplicável a quem edificar em local não permitido ou 
em seu entorno, assim declarados por lei de uso do solo ou de proteção a mananciais. 
Também pode ser aplicado a quem edificar em sítio de valor paleontológico ou espe-
leológico, em raciocínio análogo àquele efetuado no comentário ao artigo anterior. 

Vol-I Conferencias.indb   293 5/13/08   6:26:20 PM



294 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

A edificação sem autorização no entorno de bem tombado só é criminali-
zada neste artigo quando o bem em tela for não edificável, isto é, por exemplo, 
uma praça ou parque. Se o bem for edificado, por exemplo, um prédio histórico, 
o delito aplicável é o do artigo 63. Trata-se de uma contradição injustificável, eis 
que a construção sem autorização no entorno de bem não edificável é apenada de 
forma menos severa do que no caso de bem edificado, sendo ambas as infrações 
de natureza semelhante.

4.3.2 elemento subjetivo do tipo

Este crime é punido apenas na modalidade dolosa. 

4.3.3 elemento objetivo do tipo

O elemento objetivo caracteriza-se pelo ato de construir em local não edifi-
cável ou seu entorno sem a devida autorização da autoridade competente ou em 
seu desacordo. Construir significa edificar, erguer edificação.

4.3.4 sujeito Ativo

É qualquer pessoa penalmente imputável que construa em solo não edificá-
vel, ou no seu entorno sem autorização da autoridade competente, ou em desacor-
do com a concedida. É possível a co-autora, nos termos do artigo 2º e a imputação 
à pessoa jurídica, segundo o artigo 3º da Lei 9.605/98.

4.3.5 sujeito Passivo

É a coletividade, além do proprietário do local, se o mesmo não for o sujeito 
ativo do crime.

4.3.6 Consumação e tentativa

O crime consuma-se com o início da construção no local não edificável ou 
seu entorno. A tentativa é possível.

4.3.7 Ação Penal

A ação penal é pública e incondicionada, de acordo com o art. 26 da Lei 
9.605/98. Aplica-se-lhe a Lei 9.099/95, por se tratar de crime de menor potencial 
ofensivo.

4.4 Artigo 65 
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Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento  urbano.
Pena : detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único: Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em 
virtude do seu valor  artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses 
a um ano de detenção e multa.

4.4.1 objeto material

É qualquer edificação ou monumento urbano. Edificação é edifício, cons-
trução, casa, prédio. Monumento é obra ou construção que se destina a transmi-
tir à posteridade a memória de fato ou pessoa notável. Urbano é aquilo que se 
situa na cidade e não na zona rural.

Embora o conceito legal de monumento possa atingir bens naturais (por 
exemplo o Monte Pascoal, Monumento Nacional pelo Decreto  72.107 de 
18/04/75), edificações majestosas e até cidades inteiras (por exemplo Ouro Pre-
to, Monumento Nacional pelo Decreto 22.928 de l2/07/33), não são essas as 
modalidades que o legislador pretende ver  tuteladas por este artigo. Afinal, os 
danos causados contra monumentos naturais encontram-se criminalizados na  
Seção II da Lei 9.605 (Dos Crimes contra a Flora). O crime de dano cometido 
contra edificações monumentais e cidades-monumento já é aquele do artigo 62 
da mesma lei.

O que o legislador busca proteger aqui, são as edificações comuns e os 
monumentos situados a céu aberto em logradouros públicos, tais como bustos, 
esculturas, estátuas, obeliscos, arcos, chafarizes, marcos e outros, da ação desfi-
guradora de gangues de vândalos denominados pichadores ou grafiteiros, como 
também de quaisquer outras formas de conspurcação.

4.4.2 elemento subjetivo do tipo

O crime do artigo 65 é punido apenas a título de dolo.

4.4.3 elemento objetivo do tipo

O elemento objetivo caracteriza-se pela conduta de pichar, grafitar ou por 
outro meio conspurcar as edificações ou monumentos urbanos. Pichar é escrever 
em muros ou paredes, inclusive dizeres políticos. Grafitar é efetuar desenhos em 
muros ou paredes. Conspurcar é sujar, macular.

Assim, é considerado delito tanto desenhar quanto escrever, inscrições de 
conteúdo político, eleitoral ou propagandístico, quando efetuadas em edificações, 
ainda que com autorização do proprietário, ou monumentos urbanos.

Infelizmente o legislador restringiu o alcance do delito ao meio urbano. É 
comum, especialmente às margens das estradas, em áreas rurais, pichações de 
todo gênero, inclusive propagandísticas, feitas geralmente com cal, conspurcando 
pedras e barrancos. 
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É nosso entendimento que este delito não inclui, em verdade, a pintura de 
painéis e grafites de conteúdo efetivamente artístico, muitas vezes realizados por 
artistas de qualidade, até mesmo com incentivo do Poder Público e que se consti-
tuem em legítimas manifestações culturais que não podem ser confundidos com 
os traços estereotipados, grotescos e sem sentido utilizados pelos pichadores, nem 
com propaganda política ou inscrições publicitárias. Não existe aqui o ato de sujar 
ou macular a edificação. Um exemplo é o da pintura efetuada pela artista Tomie 
Ohtake na empena de edifício situado na Rua Xavier de Toledo em São Paulo. 
Tal painel além de não estar conspurcando aquele edifício, é um fator de embe-
lezamento, não só do prédio, como daquela região da cidade, onde a paisagem é 
bastante triste e cinzenta.

Quanto às inscrições político-eleitorais, estas estão, ao nosso ver, muito bem 
incluídas na infração do artigo 651, eis que num país democrático, os candida-
tos devem ter modos mais inteligentes de anunciar suas candidaturas e transmitir 
idéias aos eleitores, que não sejam simplesmente emporcalhar os muros e paredes 
das cidades que pretendem governar. O candidato a cargo político deve ser o pri-
meiro a zelar pela  coisa pública e dar exemplo aos outros cidadãos. Se não for 
capaz disso, data vênia, não merece ser eleito.

4.4.4 sujeito Ativo

É qualquer pessoa penalmente imputável, inclusive o proprietário, quando 
o bem for particular, que pichar, grafitar ou conspurcar edificação ou monumento 
urbano. É possível a co-autoria, de acordo com o artigo 2º e a imputação do delito 
a pessoa jurídica, nos termos do artigo 3º da Lei 9.605/98.

Especificamente sobre a possibilidade de imputação deste crime à pessoa 
jurídica existem três correntes doutrinárias. Para alguns autores este crime é im-
putável apenas à pessoa física2. Para outros tanto à pessoa física como à jurídica3. 
Existem ainda autores que consideram possível, porém muito pouco provável, a 
imputação à pessoa jurídica, especialmente no que tange às condutas de pichar e 
grafitar4.

Porém, se observarmos os muros de várias cidades do interior de São Paulo, 
especialmente nas suas entradas ou nas margens das rodovias, veremos uma pro-
fusão caótica de anúncios de todo o gênero pichados nos muros. Entre eles estarão 
anúncios de várias empresas, portanto pessoas jurídicas. A maior parte dessas pi-
chações terá sido autorizada pelos proprietários dos imóveis que lucram com isso. 
Conforme LECEY (2007, p. 52), neste crime o proprietário, caso dê autorização, 
deverá ser considerado concorrente no delito como partícipe. Ora, muitos des-
ses proprietários poderão ser pessoas jurídicas. Entre tais pichações poderemos 

1  Este também é o entendimento de COSTA NETO (2000, p. 314).
2  MILARÉ e COSTA JR (2002, p. 189), PASSOS DE FREITAS (2000, p. 209), SIRVINSKAS (1998, p. 102), CONS-
TANTINO (2001, p. 209).
3  LECEY (2007, p. 52), PRADO (1998, p. 197), SANTOS (2002, p. 165), também o autor destas linhas.
4  COSTA NETO (2000, p. 313), SOUZA MIRANDA (2006, p. 238). 
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encontrar mensagens de conteúdos políticos diversos, muitas vezes imputáveis a 
partidos políticos, sindicatos ou outros tipos de organizações que também sejam 
pessoas jurídicas. Em todos estes exemplos temos o delito do artigo 65 da Lei 
9.605/98. E em todos os casos, as infrações são imputáveis a pessoas jurídicas. E 
não são tão raras assim.

Não é de se olvidar que o artigo 65 pune também outras formas de conspur-
cação. Entre estas podemos incluir a fixação de cartazes em paredes, postes e mu-
ros, o que sem dúvida alguma macula tais locais. Muitos desses cartazes podem 
conter propaganda de pessoas jurídicas. Ou ainda serem afixados por empresas 
especializadas nesse tipo de atividade. Temos aqui mais casos de aplicabilidade 
do artigo 65 a pessoas jurídicas. 

Infelizmente o legislador restringiu o alcance do delito do artigo 65 ao meio 
urbano, eis que são muito comuns as pichações em pedras e paredões situados em 
áreas rurais que ladeiam as estradas de nosso país. 

4.4.5 sujeito Passivo

É a coletividade e também o proprietário, se este não for sujeito ativo do 
crime.

4.4.6 Consumação e tentativa

O crime consuma-se pela prática do ato de pichar, grafitar ou conspurcar por 
outro meio os bens que se pretende proteger, edificações e monumentos públicos. 
É possível a tentativa.

4.4.7 Ação Penal

A ação penal é pública e incondicionada (artigo 26 da Lei 9605/98), sendo 
possível a suspensão condicional da pena (artigo 16 da mesma lei). Aplica-se-lhe 
o procedimento prescrito na Lei 9.099/95, por tratar-se de crime de menor poten-
cial ofensivo, de acordo com o artigo 61 do mesmo diploma legal.

4.4.8 Parágrafo Único

O delito do “caput” do artigo 65 possui uma circunstância agravante inseri-
da em seu parágrafo único.  Ou seja, se o crime for praticado em monumento ou 
coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena 
é de seis meses a um ano de detenção, e multa.

Andou mal o legislador ao redigir este parágrafo único. Retrocedeu aos tem-
pos anteriores à Carta Magna vigente. A agravante só menciona “coisa tombada,” 
enquanto os artigos 62 e 63, dentro do espírito do artigo 216 da CF, já analisado 
detalhadamente acima, utilizou a expressão “protegido por lei, ato administrativo 
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ou decisão judicial”. Portanto, apenas os bens tombados é que são tutelados por  
esse parágrafo, e ainda apenas aqueles em virtude de valor artístico, arqueológico 
ou histórico. Cumpre ressaltar mais uma vez, que o tombamento não é o meio 
adequado para preservar sítios arqueológicos, o que não foi levado em conta pelo 
legislador.

Sendo assim, se a pichação atingir um monumento protegido por lei de uso 
do solo municipal ou decisão judicial, porém não inscrito em livro de tombo, a 
punição será a prevista para o “caput” e incisos do artigo 65. Este equívoco ainda 
apresenta maior relevância quando observamos que a esmagadora maioria de mo-
numentos situados em logradouros públicos não é tombada, nem jamais o será.

Além do mais, parece-nos que o monumento, neste caso, tem muito pouco 
a ganhar com o tombamento. O delito prescrito neste parágrafo único confunde-
se com o do “caput” do artigo 65, eis que o ato pichar implica em deteriorar e o 
monumento ou coisa tombada inclui-se entre os bens especialmente protegidos 
por ato administrativo, de que trata o inciso I do mesmo artigo. Só que as penas 
do delito doloso do artigo 62 são maiores e mais graves (reclusão de um a três 
anos, e multa) do que as do artigo 65, parágrafo único (detenção de seis meses a 
um ano, e multa).

Conclui-se então que, equivocadamente, o legislador premiou o pichador de 
coisa tombada com pena inferior ao do agente que cause deterioração do mesmo 
bem , por outra forma. De outro lado, pichar coisa protegida por lei, ato adminis-
trativo diverso de tombamento ou decisão judicial, acabou por tornar-se crime 
mais grave do que pichar coisa tombada, o que se constitui numa grande incoe-
rência.

4.5 Patrimônio Imaterial

Não encontramos na Lei 9.605/98 a criminalização de condutas atentatórias 
aos bens imateriais ou intangíveis, malgrado sua tutela constitucional nos incisos 
I, II e, até certo ponto, III do sempre citado artigo 2l6 da Lei Maior, como também 
sua proteção por instrumento  jurídico adequado às suas peculiaridades, o regis-
tro, criado pelo Decreto 3.551 de 04/08/2000. Diploma este que também criou o 
Programa Nacional do Patrimônio Natural. 

Curiosamente, um texto legal bastante antigo, o Estatuto do Índio, Lei 6.001, 
de 19/12/1973, prevê o único caso, que se tem notícia no ordenamento jurídico 
brasileiro, de crime criado para a defesa do patrimônio cultural imaterial, no caso 
indígena. Seu artigo 58, inciso I, declara constituir crime “escarnecer de cerimô-
nia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, 
de qualquer modo, a sua prática. Pena - detenção de um a três meses”. 

4.6 Patrimônio Paleontológico

A proteção concedida pela Lei 9.805/98, como mencionado acima, em prin-
cípio, resume-se à aplicação das penas do artigo 63  ao infrator que alterar um 
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sítio paleontológico e as do artigo 64 a quem nele construir edificação. A extração 
depredadora de fósseis, bem como sua comercilaização 

Segundo o precário Decreto-Lei 4.146, de 04/03/1942, os depósitos fossilí-
feros são propriedade da Nação, e, como tais, a extração de espécimes fósseis de-
pende de autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral (DNPM). Sendo bens da União, segundo FARIA (1997, p. 365-366), 
são em princípio inalienáveis ou alienáveis de acordo com a lei, impenhoráveis e 
imprescritíveis, isto é, não sujeitos a transferência a terceiros por meio de usuca-
pião. Na medida em que o referido Dec-Lei 4.176 autoriza apenas extração e não 
alienação, presume-se que os fósseis extraídos devem ser destinados a museus ou 
instituições científicas e não à comercialização, que portanto é ilícita. Aliás, a co-
mercialização de fósseis não pode sequer ser autorizada pelo DNPM, em respeito 
ao princípio da legalidade, que impede a administração pública de praticar atos 
que a lei não a autorize.  

O Decreto 98.830, de 30/01/1990, por sua vez, sujeita as atividades de 
campo, para coleta de materiais (inclusive espécimes biológicos e minerais) por 
pessoa natural ou jurídica estrangeira ao controle da atual Secretaria Especial da 
Ciência e Tecnologia, a qual deve avaliar, autorizar, assim como supervisionar e 
analisar os resultados dos trabalhos de coleta.

Sendo os fósseis vestígios de seres vivos primitivos contidos em rochas se-
dimentares, SOUZA MIRANDA (2006, p. 240-241) entende acertadamente que 
aqueles que extraem fósseis de jazidas minerais sem a devida autorização junto 
aos órgãos responsáveis estarão sujeitos às penas dos artigos 55 da Lei 9.605/985 
e 2º, caput, da Lei 8.176 de 08/02/19916, que define crimes contra a ordem eco-
nômica e cria o Sistema de Estoque de Combustíveis. E ainda, quem adquirir, 
transportar, industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar fósseis obti-
dos na forma antevista estará sujeito às penas  previstas no artigo 2º, § 1º da Lei 
8.176/917. 

Como se vê, a aplicação dessas penas se dá de forma indireta, obrigando o 
intérprete  a verdadeira ginástica mental, em torno de dispositivos de diplomas 
legais que tratam de mineração e combustível. Obviamente seria muito melhor 
que existissem crimes específicos que punissem as condutas atentatórias aos fós-
seis, vislumbrados não como simples recursos minerais, mas como bens culturais 
dos mais relevantes, elencados que são entre aqueles integrantes do Patrimônio 
Cultural Brasileiro, na conformidade do inciso V do artigo 216 da Constituição 
Federal.

5  Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão 
ou licença, ou em desacordo com a obtida. Pena: detenção, de seis meses a um ano, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas 
penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, 
concessão ou determinação do órgão competente.
6  Art. 2º. Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima 
pertencente à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Pena: 
detenção, de um a cinco anos e multa. 
7  § 1º Incorre na mesma pena aquele que, sem autorização legal, adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, consu-
mir ou comercializar produtos ou matéria prima, obtidos na forma prevista no caput deste artigo.
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4.7 evasão de bens Culturais para o exterior

A Lei 9.605/98 infelizmente não elenca entre seus tipos penais a evasão de 
bens culturais móveis para o exterior. Preleciona SOUZA MIRANDA (2006. p. 
249) que o crime de contrabando, previsto no artigo 334 do Código Penal, somen-
te ficará caracterizado se houver norma proibindo ou restringindo a remessa do 
bem cultural para o estrangeiro. O mesmo autor enumera algumas dessas normas 
proibitivas.

Assim, temos o Decreto-Lei 25 de 30/11/1937, que em seu artigo 14 proíbe 
a saída de bem tombado do país, senão por curto prazo, em transferência de do-
mínio, para intercâmbio cultual, a juízo do Conselho Consultivo do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

A Lei 3.921 de 26/07/1961, em seu artigo 20, condiciona a transferência 
para o exterior de objetos de interesse arqueológico ou pré-histórico, numismático 
ou artístico a licença expressa do IPHAN, constante de uma guia de liberação na 
qual serão devidamente especificados os objetos a serem transferidos.  

A  Lei 4.845 de 19/11/1965 proíbe a saída de obras de arte produzidas no 
Brasil até o final do regime monárquico (artigo 1º) e ainda aquelas portuguesas 
que se incorporaram ao meio nacional até o fim do mesmo período (artigo 2º). O 
mesmo diploma legal veda também a saída de obras estrangeiras produzidas nesse 
mesmo período e que representem personalidades brasileiras ou relacionadas com 
a história, paisagens e costumes do Brasil (artigo 3º). Para fins de intercâmbio 
cultural e desde que destinadas a exposições temporárias, as obras aqui elencadas 
poderão ter sua saída autorizada, excepcionalmente, pelo IPHAN, cuja autoriza-
ção deve mencionar o prazo máximo concedido para o retorno.

A Lei 5.471 de 09/07/1968 proíbe, sob qualquer forma, a exportação de bi-
bliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o Bra-
sil, editadas nos séculos XVI a XIX (artigo 1º). É também proibida a exportação 
de obras e documentos produzidos no mesmo período que, por desmembramento 
dos conjuntos bibliográficos, ou isoladamente hajam sido vendidos (letra a do § 
único do artigo 1º). Do mesmo modo, coleções de periódicos que já tenham mais 
de dez anos de publicados, bem como originais e cópias antigas de partituras 
musicais, produzidas entre os séculos XVI e XIX (letra b do § único do mesmo 
artigo). A juízo do IPHAN poderá ser autorizada apenas a saída temporária do 
país de tais obras (artigo 2º).  

A Portaria 24 de 25/10/2000, do Departamento de Material Bélico do Mi-
nistério da Defesa, que aprova as normas que regulam as atividades dos colecio-
nadores de armas, munição, armamento pesado e viaturas militares, restringe a 
exportação de armas e munições antigas. Destarte, pelo artigo 53 dessas normas, 
a exportação de armas, munições, armamento pesado e viaturas militares, per-
tencentes a acervo de colecionador e que já tenham sido de dotação das Forças 
Armadas, somente deverá ser autorizada se houver, no patrimônio do Exército, 
pelo menos dez exemplares do mesmo tipo e modelo, com parecer favorável do 
Departamento de Material Bélico e da Diretoria de Assuntos Culturais, podendo 
ser ouvida Associação de Colecionadores de âmbito nacional. Segundo o artigo 
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54 das mesmas normas, a exportação de armas, munições, armamento pesado e 
viaturas militares pertencentes a acervo de colecionador, que não tenham sido de 
dotação das Forças Armadas, somente poderá ser realizada com autorização do 
Comando da Região Militar. 

As Leis 4.845/65 e 5.471/68, já bastante antigas, pecam pela utilização 
do critério temporal para definir o valor cultural, critério este não mais utili-
zado pela Constituição Federal. Assim, por esses diplomas legais as obras de 
arte produzidas a partir de 16/11/1889 e os acervos bibliográficos do século 
XX ficam virtualmente desprotegidos.  Isto levou a à  perda praticamente de-
finitiva de uma  de obra de arte importante como o “Abaporu”, óleo de Tarsila 
do Amaral que foi transferido para a Argentina. E permite a livre exporta-
ção de  obras como a primeira edição de “Os Sertões” de Euclides da Cunha 
(1902), cujos exemplares receberam várias correções manuscritas a nanquim 
feitas pelo próprio autor!

A Lei 3.921/61 é pior ainda ao permitir a exportação de objetos de valor 
arqueológico, numismático ou artístico, bastando uma mera licença do IPHAN! 
A lei deveria proibir totalmente a transferência para o estrangeiro deste tipo de 
bem, salvo para exposições temporárias, como prevê dispositivo análogo do 
Dec-Lei 25/37.

4.8 Comércio Clandestino de bens Culturais

Este relevante assunto não foi tratado pela Lei 9.605/98. Existe  apenas 
uma contravenção penal prevista no artigo 48 da Lei de Contravenções Penais 
que comina a pena de prisão simples de um a seis meses a quem exercer, sem 
observância das prescrições legais, comércio de antiguidades, de obras de arte, 
ou de manuscritos e livros raros. Não bastasse as penas serem tão baixas, so-
madas à notória fragilidade jurídica característica da contravenção penal, as 
“prescrições legais” levaram nada menos que  sessenta e seis anos para serem 
regulamentadas! Esse regulamento é a Instrução Normativa do IPHAN nº 01 de 
11/06/2007 que dispõe sobre o cadastro especial de negociantes de obras de arte 
de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros. 

4.9 Crimes Contra o Patrimônio do Código Penal envolvendo bens Culturais

 Entre os tipos penais classificados como Crimes contra o Patrimônio, arro-
lados  no Título II do Código Penal, não encontramos ao menos uma circunstância 
agravante que qualifique o delito pelo fato dele ter ocorrido com um bem cultural. 
Entre eles, podemos destacar os de furto (Capítulo I – artigos 155 e 156); roubo e 
extorsão (Capítulo II – artigo 157: rooubo); usurpação (Capítulo III – artigo 161, 
incisos. I e II: esbulho possessório); apropriação indébita (Capitulo V – artigos 
168 e 169); fraude (Capítulo VI – artigos 175: fraude no comércio e 179: fraude 
à execução, nas hipóteses de destruição ou danificação de bens) e receptação 
(Capítulo VII, artigo 180).
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Seria fundamental alterar a tipologia de todos esses delitos, de modo a in-
cluir como circunstância agravante da pena o fato de os crimes envolverem bens  
especialmente protegidos por lei, ato administrativo ou decisão judicial.  

5. ConClusões ArtICulAdAs

5.1 A Lei 9.605 de l2 de fevereiro de l998 constituiu-se, em nossa opinião, numa 
iniciativa de grandeza sem precedentes na busca da sistematização do Direito 
Ambiental. A amplitude e a diversidade das questões envolvidas, sem dúvida, 
exigiram um esforço  verdadeiramente hercúleo para a sua elaboração, o que jus-
tifica, especialmente após dez anos de sua vigência, a necessidade de corrigir 
algumas falhas para que possa ser mantida no seu rumo, isto é para que seja ainda 
mais eficaz na proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro. 

5.2 Do ponto de vista do patrimônio cultural, uma de suas maiores qualidades está 
na verdadeira reconciliação que ela vem promovendo do direito criminal, que se 
encontrava seriamente defasado, tendo em vista os arcaicos e ineficazes disposi-
tivos do Código Penal, com os mais modernos conceitos preservacionistas que 
foram abraçados pela Carta Maior de 1988.
Um dos avanços mais importantes foi a superação dos critérios da excepcionali-
dade e oficialismo impostos pelo Decreto-Lei 25/37, ao declarar expressamente 
que o patrimônio cultural pode ser reconhecido por meio de lei, ato administrativo 
ou decisão judicial. Também foi de suma importância a criação da modalidade 
culposa do artigo 62.
Entretanto alguns  problemas devem ser apontados, como já dissemos,não no in-
tuito de denegrir o árduo trabalho já realizado, mas tão somente no sentido de 
contribuir para o aperfeiçoamento daquilo que vier a ser feito no futuro, em prol 
da preservação dos bens culturais brasileiros.

5.3 Seria de fundamental importância a criação de uma modalidade culposa 
para o crime do artigo 63, já que este tipo de conduta é muito comum na práti-
ca, causando sérios danos, especialmente no que tange a sítios arqueológicos. 
Também existe uma contradição injustificável, como a do entorno do artigo 
64 frente ao disposto no artigo 63, como apontado no item 4.3.1. supra, a qual 
deve ser corrigida. Por sua vez, o artigo 65 sofre de sérios problemas, alguns 
deles desde o nascedouro, como a contradição entre a conduta do § único do 
artigo 65 diante do artigo 62, conforme apontado no item 4.4 supra. Urge 
corrigir sua redação.
Parece-nos que as penas aplicáveis aos crimes contra o ordenamento urbano e 
o patrimônio cultural são especialmente baixas, sendo tais delitos considera-
dos todos de pequeno potencial ofensivo ou sujeitos à suspensão condicional 
da pena, sem contar os prazos curtos de prescrição, o que nos parece muito 
pouco diante da relevância dos valores sociais ofendidos.
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5.4 Verifica-se também a timidez com que foi tratada a tutela penal do orde-
namento urbano, contemplada com apenas duas infrações, aquela prescrita 
no artigo 65 e parágrafo e, até certo ponto, a contida no artigo 64. Seria fun-
damental sancionar criminalmente as condutas de desrespeito às leis de uso 
do solo, aos planos diretores, no que tange ao solo edificável e edificado, 
lastimavelmente tão comuns em nosso país e que se incluem entre as maiores 
responsáveis pela caótica situação ambiental das grandes e médias cidades 
brasileiras.

5.5 É necessário criminalizar-se as condutas atentatórias aos bens imateriais ou 
intangíveis, que não está prevista na Lei 9.605/98, malgrado sua tutela constitu-
cional nos incisos I, II e, até certo ponto, III do sempre citado artigo 2l6 da  Lei 
Maior, como também sua proteção por instrumento  jurídico específico, o registro, 
criado pelo Decreto 3.551 de 04/08/2000. Igualmente, precisamos de tipos penais 
que sancionem as condutas lesivas ao patrimônio paleontológico, que embora tu-
telado pelo inciso V do artigo 216 da Constituição Federal, permanece pratica-
mente abandonado pela legislação infra-constitucional. Até quando teremos que 
assistir a evasão impune de fósseis ao exterior e a sua venda livre em feiras de 
artesanato pelo Brasil afora?  
O enquadramento da evasão de bens culturais móveis para o exterior como cri-
me de contrabando, como acima dissemos, é insuficiente. Tal conduta deveria ser 
tipificada como crime especifico e com penas severas, como ocorre nos países 
mais avançados do mundo. Caso contrário continuaremos a assistir, por exemplo, 
nossas imagens barrocas sendo objeto de verdadeiro tráfico internacional. Pelo 
mesmo motivo a qualificação de contravenção penal para o comércio interno clan-
destino de bens culturais é extremamente frágil, estimulando a sua prática. Esta 
conduta precisa ser também criminalizada.
5.6 Outro ponto importante seria o de incluir em grande parte dos crimes contra 
o patrimônio previstos no Código Penal (enumerados no item 4.9 supra)  uma 
circunstância agravante da pena, aplicável quando o delito envolver bens especial-
mente protegidos por lei, ato administrativo ou decisão judicial.
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1. A sItuAção do mundo

O Planeta já demonstra a exaustão e reage de múltiplas formas à perseve-
rante insensatez humana. O discurso ecológico sofistica-se, produz-se doutrina 
consistente e elabora-se ordenamento normativo apropriado. Mas não se leva a 
sério o meio ambiente.

O capital imediatista se encarrega de suscitar contra-doutrina com razoáveis 
fundamentos, de maneira a considerar catastrofistas os que insistem na observân-
cia do princípio da precaução. Os verdadeiros detentores do poder não se compe-
netraram de que a humanidade corre concretos riscos e não assimilaram a mais 
adequada compreensão do estatuto singular da espécie. 

O ser humano é uma das espécies vivas da biosfera, mas é justamente aquela 
provida de uma consciência reflexiva. Componente que precisaria ser acionado 
para atuar com a urgência necessária. 

2. ConheCer A terrA

Foi o biogeoquímico russo Wladimir Vernadsky o inventor do conceito de 
biosfera. Sua obra inicia com uma frase instigante: “A face da Terra, sua imagem 
no cosmos, percebida do exterior, de longe dos espaços infinitos, parece-nos úni-
ca, diferente das imagens de todos os outros corpos celestes”1.

Tal afirmação antecedeu de trinta anos o momento histórico em que cos-
monautas conseguiram enxergar a Terra a bordo de uma nave espacial. Conceber 
a biosfera significa instituir novo objeto de estudo, a reclamar um “trabalho de 
generalização empírica transdisciplinar que unifica conceitualmente biologia, ge-
ologia e química em biogeoquímica para servir o estudo do conceito de biosfera”2. 
Já não se mostra suficiente justapor as disciplinas tradicionais para a adequada 
compreensão de um objeto global e híbrido como a biosfera.

1  JEAN-PAUL DELÉAGE, Biosfera e biodiversidade: que desafios?, in EDGAR MORIN, A Religação dos Saberes – O 
desafio do século XXI, 4ª edição, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2004, p.118.
2   JEAN-PAUL DELÉAGE, op.cit., idem, p.119.
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Biosfera compreende as interações recíprocas entre todos os seres vivos, o 
meio terrestre e a energia cósmica. Nesse contexto, sobreleva a intervenção huma-
na. O homem dito civilizado das sociedades pós-industriais converteu-se em força 
geológica planetária suscetível de provocar catástrofes. Só que a maior parte dos 
seres humanos parece não ter se apercebido disso.

Já a expressão biodiversidade foi cunhada por cientistas norte-americanos e 
exprime um conjunto de idéias. Dentre elas, “é necessário distinguir pelo menos 
quatro níveis de biodiversidade: nível genético, que corresponde à diversidade dos 
genes no interior de uma espécie; específico, que corresponde à diversidade das 
espécies propriamente ditas; ecossistêmico, que corresponde à diversidade das in-
terdependências próprias a cada ecossistema; biosférico, enfim, que corresponde 
à totalidade das espécies que vivem sobre o planeta”3.

Não é preciso grande argúcia para constatar que a biodiversidade sofre pro-
funda erosão em todos esses níveis. O desmatamento criminoso, sob a leniência 
estatal, ataca de morte o nível ecossistêmico. No mesmo processo desaparece o 
nível específico, a cuja destruição contribuem também o adensamento populacio-
nal, a poluição sob todas as formas e a irresponsabilidade ambiental.

A ritmo de menor aceleração, também está em risco a biodiversidade genética. 
Os procedimentos de manipulação de seres vivos intensificam-se, divulgados ou não. 
Promove-se o acoplamento de genes e a fusão celular. O cientista insiste em superar 
fronteiras e enquanto “pesquisadores do INRA falam em passagem da agricultura 
para a molecultura, Jeremy Rifkin, nos Estados Unidos, fala de fim da natureza”4.

Malgrado a produção crescente de obras financiadas pelos fautores do pro-
gresso, há espaço para a produção científica adepta da tradição evolucionista ca-
tastrofista. A hipótese sustentada por este pensamento é o da imersão da Humani-
dade na sexta grande crise de extinção biológica da vida na Terra.

Aqui entra a ética ambiental. 
Depende da própria espécie humana assumir a responsabilidade de desace-

lerar o chamado desenvolvimento insustentável. Mais do que nunca, invocável 
o princípio da precaução. Pois “a irreversibilidade e a aceleração do desapareci-
mento das espécies, bem como a forte inércia dos sistemas sociais e ecológicos, 
obrigam a uma tomada de decisão, antes mesmo de os conhecimentos científicos 
necessários para isso terem se estabilizado incontestavelmente”5.

Talvez não haja tempo de reverter a situação de comprometimento da saúde 
terrena. As três camadas horizontais – a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera – so-
freram golpes profundos da insanidade humana. A maior prejudicada foi a biota, 
o conjunto dos seres vivos que interage com as três faixas mencionadas.

À lucidez e à sensibilidade reclama-se um protagonismo heróico. Enfrentar 
a contradição fundamental que impingiu à espécie um desenvolvimento material 
sem limites a ser implementado num mundo com limites fixos.

3  JEAN-PAUL DELÉAGE, op.cit., idem, p.120.
4  JEAN-PAUL DELÉAGE, op.cit., idem, ibidem. 
5  JEAN-PAUL DELÉAGE, op.cit., idem, p.120/121.
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3. o modelo Perverso

Não é fácil oxigenar a cultura dominante a proceder a um redesenho do para-
digma globalizado. É que “desde o século XIX, a sociedade industrial está organi-
zada segundo o modelo mecanoprodutivista do positivismo: progresso científico 
= progresso técnico = desenvolvimento econômico = progresso sociocultural”6. 
Essa a alavanca do capitalismo. 

Para manter o moto contínuo do progresso, impõe-se incrementar o consu-
mo. Consegue-se isto mediante agressiva utilização de esquemas de convenci-
mento cientificamente produzidos por hábeis publicitários. 

O subproduto dessa opção pode traduzir-se em conceitos como o artificia-
lismo, a cultura do descarte, o materialismo, o egoísmo, o narcisismo. A obsoles-
cência artificial atinge sua máxima expressão: “as mercadorias são transformadas 
para responder à modificação do gosto dos consumidores, gosto que é provocado 
e orientado por uma publicidade concebida cientificamente por psicossociólogos. 
São organizados salões de apresentação de novos modelos de mercadorias em 
todos os campos comerciais. Novas camadas de consumidores até então negligen-
ciadas são visadas, e os produtos são modificados para que sua eventual repara-
ção seja impedida por meio da troca de peças de substituição, cuja produção foi 
suprimida. Muitos conhecem a piada da americana que troca de carro porque a 
fechadura de uma das portas está quebrada”7.

O mimetismo que leva os emergentes a assimilarem os padrões de consumo 
norte-americanos é sugestivo. Nem a criança é poupada, alvo de propaganda abu-
siva e enganosa. Fenômeno que submete os pais – notadamente os mais despossu-
ídos – a uma verdadeira tortura. As seguidas campanhas de incentivo à aquisição 
de supérfluos no Natal – festa da solidariedade – Páscoa – ressurreição de Cristo 
– e Dia da Criança, expõem os pais a uma escolha de Sofia: ou compra alimento, 
ou compra brinquedo.

A infantilização dos adultos é emblemática em relação a bens de consumo 
quais os celulares e os automóveis. O mercado estimula a aquisição de veículos e 
o faz mediante a oferta de produtos cada vez mais baratos8. Adquirentes que não 
têm teto, emprego ou condições de propiciar criação digna à sua prole são felizes 
proprietários de veículos poluidores. Todos movidos a combustível fóssil ou pelo 
etanol, cuja produção implica em redução da já escassa cobertura vegetal original 
das áreas ambientalmente protegidas9. 

A frota de 6 milhões de carros da capital paulista é o maior testemunho da 

6  VINCENT LABEYRIE, As Conseqüências Ecológicas das Atividades Tecno-Industriais, in EDGAR MORIN, op.cit., 
p.125. 
7  VINCENT LABEYRE, op.cit., idem, p.126/127.
8  A Índia, em cooperação com a China, lançará este ano de 2008 à venda o seu carro “Tiny”, que significa diminuto, ao 
custo de US$ 2.400, ou cerca de R$ 4.200. 
9  O § 4º do artigo 225 da Constituição da República dispõe: A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra 
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Seria 
coincidência ou ironia a constatação de que tais expressões do “patrimônio nacional” estejam na ordem do dia ante os 
incessantes ataques e deliberada devastação?
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insensatez da espécie. Durante quase todos os dias úteis de 2008 foram noticiadas 
quebras de recordes nos congestionamentos. Mesmo assim, o governo permite 
financiamentos que ultrapassam os 84 meses, estimula o empréstimo consignado 
para os aposentados e isenta de IPVA os carros com mais de vinte anos de fabri-
cação.

Os celulares estão nas mãos de todos. Inclusive dos moradores de rua. Há 
quem possua vários. A obsolescência obriga a substituição quase que mensal. 
Além da geração de lixo tóxico, eles têm servido – notadamente na modalidade 
pré-paga – a municiar de informações a criminalidade organizada. 

Alguma perspectiva de se inverter o rumo desta civilização?

4. A PosturA dos AmbIentAlIstAs

Diante desse quadro, o que podem fazer os ambientalistas?
Há diversas tendências. A primeira categoria é a dos simpatizantes. Pessoas 

que se comovem com as denúncias, podem até vestir camisetas com dísticos e slo-
gans, mas nada fazem concretamente para imprimir nova direção a uma sociedade 
em aparência desgovernada.

Vincent Labeyrie distingue, entre as várias reações possíveis, uma tríplice 
atuação: 1. o ecofascismo; 2. o ecointegrismo e 3. a ecologia social e política.

O ecofascismo enxerga a crise como reflexo do adensamento demográfico. 
A ideologia nazista parece haver renascido em alguns grupos europeus. 

A idéia de superioridade racial é atávica e nunca desapareceu totalmente da 
face da Terra. Evidentemente, todo racismo há de ser banido. 

Os países emergentes precisam atentar com bastante cautela para o tema. 
Pois “mais freqüente e mais sutil é uma variante desse ecofascismo que pretende 
tornar o Terceiro Mundo responsável pela pressão demográfica”10.

É verdade que existe uma queda no índice de natalidade entre os povos do 
Primeiro Mundo, enquanto que os países periféricos ainda ostentam adensamento 
populacional preocupante. 

Isso é decorrência da miséria e da ignorância. Pois à elevação do nível de 
existência corresponde a redução do número de filhos. Os esclarecidos podem 
avaliar o custo da educação de uma criança. Os pouco esclarecidos preferem con-
fiar no assistencialismo ou ainda acreditam que cada criança já nasce com o pão 
que o alimentará11.

Aqui também se faz necessária uma ética de compromisso com o princí-
pio da dignidade da pessoa humana. O Planejamento Familiar, gerador de uma 
paternidade/maternidade responsável é dever do Estado. A sociedade precisa se 
desincumbir dele, quando verifica a falência ou insuficiência da metodologia ou 
sistemática governamental.

O ecointegrismo vê na ciência a razão de todos os males. Prega o retorno a 

10  VINCENT LABEYRE, op.cit., idem, p.136.
11  Velho ditado do caboclo brasileiro, hoje substituído o pão pelo cheque de programas como o Bolsa-Família. 
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uma economia patriarcal pré-industrial. O ideal seria a vida monacal supressora 
de todos os produtos da tecnologia. 

Seguem o parâmetro idílico de Rousseau, para quem o homem nasce bom e 
a sociedade o corrompe. Além disso, “um pouco místicos, às vezes vegetarianos, 
pregam sempre as medicinas naturais e rejeitam radiografias e vacinações. Eles 
são muitas vezes as presas perfeitas das seitas. Sua volubilidade e seu senso de 
comunicação endossam geralmente as declarações dos mais diversos técnicos im-
buídos de cientificismo que gostam de acusar os ecologistas de retrógrados que 
pregam o retorno à época da luz das velas”12.

Enquanto VINCENT LABEYRE condena essa classe, por considerá-la um 
perigo para a ecologia – pois a conduziriam ao isolamento – pessoalmente até ad-
miro quem possa volver a uma vida ascética. O consumismo alcançou tal patamar 
em nossa sociedade que um pouco de contenção, de modicidade, de economia 
ecológica não faria mal ao mundo.

Ademais, a Constituição do Brasil de 1988 adota como um dos princípios 
basilares o pluralismo. Isso quer significar a impossibilidade de um pensamento 
monolítico. Não existe o monopólio da verdade e a tolerância é um valor a ser 
prestigiado.

O terceiro grupo de ambientalistas é aquele que se alinha sob a denomina-
ção ecologia social e política. Trata-se de uma espécie de conciliação entre várias 
vertentes, para a obtenção de um consenso possível. Não existe possibilidade de 
retorno à natureza. Mas também não há necessidade de se prosseguir na senda 
suicida do célere esgotamento de todos os recursos naturais.

É a tese do bom senso, da ponderação, do convívio, da transigência recípro-
ca. Para adoção desta orientação, cumpriria recordar que – ao menos no Brasil - a 
balança há de pende sempre para o lado do meio ambiente. Pois é o único direito 
intergeracional consagrado na Carta Política de 1988. Os viventes são meros de-
positários de um patrimônio que não foi por eles construído, mas que deverá ser 
entregue às futuras gerações em condições de também ser por elas usufruído. 

5. A étICA dA resPonsAbIlIdAde

O tema proposto foi os fundamentos éticos e filosóficos da proteção am-
biental.

Com respeito a todas as demais orientações, a minha opção pessoal encontra 
correspondência com a instigante obra do filósofo alemão Hans Jonas. 

Ele publicou em 1979 a sua ética para uma civilização tecnológica, sob o 
título O princípio da responsabilidade. Nada obstante a grande repercussão de 
seu trabalho, ele não é automaticamente aceito por todos. Ao contrário, há quem 
a considere fundamentalista.

Gerard Lebrun afirma que “de acordo com Jonas, o poderio tecnológico mo-

12  VINCENT LABEYRE, op.cit., idem, p.138.
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derno suscita riscos inteiramente inéditos. Devido ao impulso que o anima, está 
fadado a uma progressão (ou a uma fuga para a frente) ilimitada, quando não 
pela capacidade que só ele possui de reparar, mediante inovações, os danos que 
produz”13.

O poder que o homem exerce sobre a natureza, Jonas o denomina poder 
de primeiro grau e aquele que cresce com o seu simples exercício é o poder de 
segundo grau. 

Francis Bacon já antevira esse poder de primeiro grau, sob a fórmula saber é 
poder. Mas não previra que esse poder se tornaria mestre de si mesmo. A partir do 
momento em que o progresso técnico se torna equivalente a uma força natural, é 
urgente a criação de um poder de terceiro grau. Ou seja: um poder para controlar 
o poder.

“O que é necessário agora” – escreve Hans Jonas – “a menos que a sentença 
seja ditada pela própria catástrofe, é um poder sobre o poder”14.

No momento em que a sujeição da natureza é causa da destruição da nature-
za, não pode o homem prosseguir na sua sanha assassina. A prepotência exercida 
pela espécie humana colocou em perigo a própria existência dela mesma. “Para 
certificar-se desse fracasso, basta prestar atenção ao crescimento demográfico ex-
ponencial (em grande parte devido aos progressos da higiene) e olhar de frente 
a situação apocalíptica que se esboça, a saber, ‘a iminência de uma catástrofe 
universal, caso deixemos as coisas seguir seu curso atual”15.

Os ambientalistas sensíveis não devem se iludir com a possibilidade de im-
plementação desse pensamento. A proposta é utópica, no sentido de irrealizabili-
dade. Mas a mensagem é muito clara: a missão primordial deste século é restringir 
o crescimento – notadamente nos países mais desenvolvidos e menos solidários 
em relação à natureza. Uma ética de responsabilidade ainda imporia a eles a ir-
recusabilidade de pagar a conta do prejuízo suportado por toda a humanidade, 
graças à sua vocação de dilapidadores da natureza.

Por não concordar com essa postura, Gerar Lebrun reproduz um trecho da 
obra de Hans Jonas a ele atribuindo o epíteto de sombrio oráculo: “In summa: a 
restrição, e não mais o crescimento, deverá tornar-se a palavra de ordem, e esta 
será ainda mais problemática aos pregadores da utopia que aos pragmáticos não 
vinculados a uma ideologia. .. Donde este cálculo puramente pragmático: renun-
ciar a um acalentado sonho de adolescente – e é isso o que é a utopia para a huma-
nidade – torna-se um mandamento da idade adulta”16.

Hans Jonas tem coragem de propor um novo tipo de agir. Única postura 
compatível com a humanidade interessada em sua sobrevivência enquanto espécie 
e que se empenharia em não fazer absolutamente nada que pudesse por em risco 
a existência das gerações do porvir.

13  GERARD LEBRUN, A Filosofia e sua História, São Paulo, Cosac Naif, 2006, p.483/484. 
14  HANS JONAS, Lê Príncipe Responsabilité, trad. Jean Greisch, Paris, CERF, 1990, p.193, apud GERARD LEBRUN, 
op.cit., p.484.
15  GERARD LEBRUN, op.cit., idem, ibidem, a citar novamente HANS JONAS, op.cit., p.191.
16  HANS JONAS, op.cit., idem, p. 218, apud GERARD LEBRUN, op.cit., idem, p.485.
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Assim como Kant, Hans Jonas tem o seu imperativo categórico. Uma de 
suas formulações é: “Aja de modo que os efeitos de sua ação sejam compatíveis 
com a permanência de uma vida autenticamente humana na Terra”17.

Como fazer para que o homem egoísta e consumista se interesse por um fu-
turo do qual ele não fará parte? Como convencê-lo de que é o garante da vida dos 
que ainda não nasceram e que o mundo merece preservação, ainda que não seja 
para ele usufruir pessoalmente dos recursos que poupará?

Hans Jonas reconhece que sem religião fica mais difícil conduzir os homens 
a esse compromisso. Mas indica um ingrediente hábil a fazê-lo ao menos pensar 
em mudar de hábitos: O medo.

É o medo instrutivo e mobilizador, na linguagem de Bernard Sève, para 
quem “os males reais com que nossa tecnologia ameaça o futuro da humanidade, 
ninguém os conhece; devemos portanto imaginá-los, essa é a primeira obrigação 
da ética da responsabilidade ... Devemos nos causar medo, não como fazem os ga-
rotos com as histórias de fantasmas, mas mediante inquietantes futuros possíveis. 
O medo é o verdadeiro sentimento moral (ele desempenha em Jonas o papel do 
respeito em Kant) – mas trata-se de um medo deliberado”18.

A pedagogia fóbica de Hans Jonas, longe de ser ridicularizada, precisa ser 
levada a sério. Será que a proximidade de ciclones do litoral brasileiro não guarda 
correlação com o aquecimento global? Será que é produto espontâneo da natureza 
o excesso de chuvas num lugar e a seca em outros? O estágio atual das águas, a 
contaminação da atmosfera, as mortes devidas à poluição, tudo é resultado natural 
do progresso?

Por que reaparecem como epidemias as doenças primitivas, - malária, den-
gue, febre amarela – transmissíveis por mosquitos? Não terá contribuído para 
isso a eliminação de um dos elos do ecossistema, os anfíbios que devorariam as 
larvas? Por que os tubarões chegam às praias e atacam banhistas? A causa não 
pode ser a mesma?

Até quando continuará a humanidade a se multiplicar e a queimar combus-
tíveis fósseis, a eliminar a mata, a exigir um consumo no padrão ianque? O sur-
gimento de pestes e doenças como a Aids, vaca louca e outras não seria uma 
resposta natural para permitir sobrevida na Terra?

Será que a humanidade continuará cega e surda a todos estes sinais? Há so-
mente absurdos na tese de Hans Jonas? Ele não deve ser levado a sério?

6. ConClusão

A vida humana é cada vez mais frágil, enquanto – paradoxalmente – a ciên-
cia consegue acrescentar pontos à longevidade.

17  GERARD LEBRUN, op.cit., idem, ibidem.
18  BERNARD SÈVE, Hans Jonas et l’éthique de la responsabilité, in Esprit, out. 1990 e La Peur comme procede heuris-
tique, in Aux Fondements d’une éthique contemporaine, Paris, Vrin, 1993, p.77, apud GERARD LEBRUN, op.cit., idem, 
p.486.
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Uma civilização que privilegia a aparência em detrimento da substância, 
que impele ao consumismo desenfreado, é perdulária em relação aos recursos 
naturais. 

A arrogância da humanidade sugere que ela não tem limites e que toda a 
natureza deve estar a seu serviço. Mas ela se esqueceu da cadeia holística dos 
ciclos vitais. Qualquer espécie de vida extinta interromperá o curso natural de 
subsistência das demais. 

Ao brocardo sou humano e tudo o que é humano me interessa, há de se subs-
tituir o sou vivo e toda espécie de vida guarda pertinência com a minha própria 
vida.

Embora a ciência possa ultrapassar fronteiras, incumbe à ética indagar se 
é necessário e se é bom que ela as supere. Nisso, exatamente, está a verdade da 
pregação de Hans Jonas. Ele enuncia com coragem, firmeza e coerência, a tese de 
uma submissão da técnica a uma instância detentora do saber do Bem. Nem tudo 
o que é realizável deve ser realizado. 

Gerard Lebrun tem razão quando afirma : “com Jonas, a ética readquire sua 
força, preenchendo as expectativas daqueles que, nos dias de hoje, celebram seu 
“retorno”. É que esse “retorno”, segundo ele, é o único meio de por fim – se já não 
for demasiado tarde – a uma crise cultural e filosófica sem precedente, que mesmo 
um Aristóteles não podia ainda pressentir”19.

A humanidade abriu a sua caixa de Pandora. O aprendiz de feiticeiro talvez 
já tenha ido além do que a prudência recomendaria. Todavia, resta a consciência 
moral, capaz de reverter o avanço e de fazer o homem atuar com precaução. Mo-
vido pelo medo, sim, mas convencido pela certeza ética de estar a corrigir sua 
trajetória. 

Isso é o que distingue os seres humanos dos demais animais. “O intelecto 
prático emancipado que produziu a “ciência”, uma herança do intelecto teórico 
de Aristóteles, não opõe apenas seu pensamento à natureza, mas também seu agir, 
e de uma maneira não muito compatível com o funcionamento inconsciente do 
conjunto: no homem, a própria natureza foi perturbada, e é apenas em sua facul-
dade moral ... que ela deixou aberta uma saída incerta à segurança abalada da 
auto-regulação”20.    

19  GERARD LEBRUN, op.cit., idem, p.488.
20  HANS JONAS, op.cit., idem, p.189., idem, ibidem, p.488. 
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1. Introdução

Com a crise mundial do petróleo e as preocupações sobre os efeitos do aque-
cimento global provocado pela queima de combustíveis fósseis aumentou de for-
ma exponencial o interesse pela substituição destes materiais por combustíveis 
decorrentes de fontes renováveis de energia e menos poluentes. 

Neste processo, o fomento à instalação de usinas de álcool vem crescendo 
muito, sendo previsto para toda a região centro-oeste inúmeras novas usinas para 
os próximos anos. 

Ocorre que estes empreendimentos, se não bem manejados e fiscalizados, 
podem agravar alguns danos ambientais históricos, dentre eles, a exploração das 
áreas destinadas a preservação permanente e reservas legais, acrescentando outros 
novos: a queimada da palha da cana-de-açúcar, além da salinização do solo em 
razão da fertirrigação. 

A finalidade deste estudo é traçar algumas linhas sobre o licenciamento am-
biental do setor sucroalcooleiro, apontando algumas omissões que têm sido per-
cebidas nos procedimentos administrativos relativos às usinas no Mato Grosso do 
Sul, além de analisar o cumprimento da legislação ambiental sobre reservas legais 
por parte das usinas de álcool e açúcar, analisando hipóteses possíveis de relação 
com a terra, sem pretensão de esgotar o tema. 

2. dA obrIGAtorIedAde de lICenCIAmento AmbIentAl PArA A ImPlAntAção de 
usInA e PArA As AtIvIdAdes de PlAntIo de CAnA-de-AçÚCAr (em lArGA esCAlA)

A obrigatoriedade do licenciamento ambiental de atividades potencialmente 
poluidoras decorre diretamente do princípio constitucional da prevenção, pois é 

1  Artigo escrito para o 13º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental com base em modelo de Ação Civil Pública desen-
volvida pelo autor para o Manual Ambiental do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e também de texto já publicado 
intitulado: “As usinas de álcool/açúcar e a obrigação de reserva legal em terras próprias, arrendadas e de terceiros forne-
cedores de matéria prima”. 
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neste procedimento que se verificam os impactos da atividade, e a forma de evitá-
los ou mitigá-los. 

Não só a atividade de implantação da usina sucroalcooleira, mas também 
a atividade de plantio de cana-de-açúcar em larga escala, em razão dos sérios 
impactos que pode trazer para o meio ambiente, deve, necessariamente, ser prece-
dida de licenciamento ambiental. 

Tal exigência decorre inicialmente da Lei Federal nº 6.938/81, artigo 10, que 
dispõe que qualquer atividade potencialmente causadora de degradação ambien-
tal, necessariamente deve possuir o licenciamento expedido pelo órgão estadual 
competente. 

Tratando sobre licenciamento ambiental, o professor Paulo de Bessa Antu-
nes (2002, p. 133-134) ensina o seguinte: 

“O procedimento de licenciamento ambiental compreende a concessão de suas 
licenças preliminares e a licença final que o encerra. Estas licenças são: 
I – Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, con-
tendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação 
e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do 
solo. 
II – Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo 
com as especificações constantes do projeto executivo aprovado. 
III – Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, 
o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de 
controle de poluição, de acordo com o previsto nas licenças prévia e de insta-
lação.” 

De outro norte, é importante frisar que o art. 2º, § 1º, da Resolução CONAMA 
nº 237/97, prevê expressamente a necessidade de licenciamento ambiental para as 
atividades de produção de combustíveis, álcool, além de projetos agrícolas.

Portanto, tratando-se de atividade potencialmente causadora de degradação 
ambiental, é de se reconhecer a imprescindibilidade do prévio licenciamento am-
biental. 

Note-se que não se sustenta aqui, que o simples plantio de cana-de-açúcar 
para atender a uma propriedade (visando alimentar animais ou pessoas) seja ativi-
dade poluidora a ponto de necessitar ser licenciada. Contudo, o plantio em larga 
escala – milhares de hectares – inclusive, conforme o caso, com fertirrigação 
(irrigação com o vinhoto da cana), necessariamente deve ser licenciado junto ao 
processo da usina apresentado ao órgão ambiental. 

3. dA obrIGAtorIedAde do eIA-rImA PArA AtIvIdAde suCroAlCooleIrA (PlAntA 
IndustrIAl e lAvourA em áreA ACImA de 1.000 heCtAres – Ato vInCulAdo)

As atividades do setor sucroalcooleiro devem ser precedidas de EIA-RIMA, 
não só para a área da planta industrial do empreendimento, mas também para 
TODA a área plantada, conforme o disposto no artigo 2º, XII e XVII, da Reso-
lução CONAMA 1 de 23 de janeiro de 1986, a qual determina que dependerá de 
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estudo de impacto ambiental os projetos de complexos e unidades industriais e 
agro-industriais de destilaria de álcool, além de projetos agropecuários em áreas 
acima de 1.000 ha.

Havendo disposição expressa de obrigatoriedade de exigência de EIA-RI-
MA nos casos elencados na Resolução mencionada, fica evidente que o ato da 
administração pública passa a ser vinculado, de forma a não poder a autoridade 
ambiental – sob pena de cometer ilegalidade – dispensar o estudo naqueles casos 
ali estabelecidos. 

Os grandes doutrinadores são unânimes em estabelecer como obrigatório o 
EIA-RIMA nos casos elencados na Resolução, nos termos da lição do magistrado 
Álvaro Luiz Valery Mirra (2002, p.49), citando vários autores: 

“A Resolução 1/86 do CONAMA, na realidade, estabeleceu um mínimo obri-
gatório, que pode ser ampliado, mas jamais reduzido. Há, como dizem Antônio 
Herman Benjamim, Paulo Affonso Leme Machado e Sílvia Capelli, verdadeira 
presunção absoluta de que as atividades previstas na referida resolução são 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente.” 

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência, conforme verifica-se, 
com facilidade, do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DE-
CISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REE-
XAME DOS PRESSUPOSTOS – CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE GRÃOS 
– DIQUE PROVISÓRIO – DEFERIMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIEN-
TAL – NECESSIDADE DO EIA/RIMA – RESOLUÇÃO 001/86 – CONAMA – 1. 
O CONAMA, por meio da Resolução 001/86, em seu art. 2º, erigiu lista, exem-
plificativa, das atividades modificadoras do meio ambiente que dependerão de 
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA para obter o licenciamento ambiental, dentre elas, 
portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos. 2. A construção de 
silos, píers, dolfins, esteiras transportadoras, ou seja, de um terminal de grãos é 
essencialmente obra de ampliação de Porto, portanto, atividade explicitamente 
mencionada pela Resolução 001/86, regida pelo princípio da obrigatoriedade, 
segundo o qual a Administração deve, e não simplesmente pode, determinar a 
elaboração do EIA. 3. O endicamento só é necessário porque é obra de infra-
estrutura para a construção do “ terminal de grãos “ e tem a finalidade de 
ensecar a área de construção. Ele é a primeira fase do empreendimento em 
questão e sem o qual não é possível levar adiante a obra. 4. Agravo de instru-
mento improvido.” (TRF 1ª R. – AG 01000197131 – PA – 6ª T. – Relª Desª Fed. 
Maria do Carmo Cardoso – DJU 10.11.2003 – p. 68)

Desta forma, impõe-se ao órgão ambiental como atividade vinculada exi-
gir o EIA-RIMA não só para a planta industrial da usina, mas também para toda 
a área a ser plantada, a qual deverá vir especificada no documento do empreen-
dedor. 

Vol-I Conferencias.indb   315 5/13/08   6:26:23 PM



316 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

4. dA obrIGAtorIedAde do eIA-rImA Por ForçA do Art. 225, § 1º, Iv, dA 
ConstItuIção FederAl

Ainda que a atividade de instalação e operação de usina de álcool e açúcar 
não estivesse elencada expressamente como obrigatória para fins de EIA-RIMA 
na Resolução 01/86 do CONAMA, seria obrigatória a exigência de tal estudo, por 
força do que dispõe expressamente o art. 225, § 1º, IV, da Constituição Federal. 

Ao comentar o estudo prévio de impacto ambiental o professor Paulo de 
Bessa Antunes (2002, p. 270), ensina o seguinte:

“A primeira obrigação da administração pública em relação ao estudo de im-
pacto ambiental é que este não pode ser dispensado, sempre que se trate de 
licenciamento de atividade ou instalação efetiva ou potencialmente poluidora 
ou causadora de degradação ambiental. O princípio de direito que deve ser ob-
servado é que, em havendo risco potencial ou atual, o meio ambiente deve ser 
preservado através da elaboração do Estudo de impacto ambiental. ...
Sempre que a Administração Pública dispensar a exigência do Estudo de im-
pacto ambiental, os cidadãos, as associações e o próprio Ministério Público 
poderão compelir, judicialmente, o Poder Executivo a exigir a apresentação 
do referido estudo. 
A moderna doutrina jus-ambientalista vem-se orientando no sentido de enten-
der ser inafastável a exigência dos Estudos de impacto ambiental, sempre que 
presentes as condições tratadas no inciso IV do § 1º do artigo 225 da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil. ...
Podemos afirmar que, nos casos de atividades ou instalações, potencial ou 
efetivamente causadoras de significativa poluição ou degradação ambiental, 
qualquer licença que não tenha sido precedida de Estudo de impacto ambiental 
é nula de pleno direito, cabendo ao Poder Judiciário declarar tal nulidade, se 
provocado por parte legitimamente interessada.” 

Pelo que se extrai das lições do citado mestre, toda vez que houver atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, obriga-
toriamente deverá ser exigido o estudo prévio de impacto ambiental, sob pena de 
nulidade do processo de licenciamento e, conseqüentemente, da licença concedida. 

Ora, a atividade sucroalcooleira é inquestionavelmente potencial e efetiva-
mente causadora de significativa degradação do meio ambiente, uma vez que nes-
tes empreendimentos usa-se um volume extremamente alto de água, produz-se 
produtos contaminantes (vinhoto), efetiva em seu meio de produção a queima da 
palha da cana, além de usar milhares de hectares de cana para insumo.  

Portanto, não restam dúvidas de que o estudo é essencial para a atividade 
em questão. 

5. dA neCessIdAde do eIA-rImA ser AnterIor à emIssão dA lICençA PrévIA

Regra geral, o licenciamento ambiental é desenvolvido em três fases: Licen-
ça Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. Ao tratar sobre a Licença 
Prévia a Resolução 237/97, dispõe o seguinte:
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“Art. 8º. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expe-
dirá as seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do em-
preendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando 
a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes, 
a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;” 

Da leitura do dispositivo verifica-se que é justamente nesta fase que se ob-
serva a viabilidade ambiental ou não do empreendimento, motivo pelo qual, é 
imperativo lógico que neste momento se deva exigir EIA-RIMA. 

Ora, se é na fase da Licença Prévia que se aprova a localização e concepção 
do empreendimento, assim como sua viabilidade ambiental, é nesta fase que se 
deve exigir o EIA-RIMA, cujo nome mesmo menciona, deve ser prévio. 

É esta a lição do magistrado Álvaro Luiz Valery Mirra (2002, p. 32-33):

“De acordo com o texto constitucional, o EIA deve ser elaborado e aprovado 
antes da instalação de uma obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente. A Constituição de 1988 refere-se 
expressamente a estudo prévio de impacto ambiental.
Embora à primeira vista possa parecer óbvia, essa explicitação da Constitui-
ção foi importante, em razão de não serem raros, na prática, os casos de início 
de obras e atividades sujeitas ao EIA sem a sua devida realização. Somente 
depois, quando se descobre e se denuncia o fato, o empreendedor acaba provi-
denciando a elaboração do estudo, com o intuito de legitimar o seu empreen-
dimento e a situação existente, procurando garantir, ainda, que as conclusões 
do EIA lhe sejam favoráveis. Evidentemente, esse estudo padece de vícios e 
deficiências insanáveis e sua aprovação pelo órgão ambiental constitui flagran-
te ilegalidade, por implicar em tolerância – para não falar em conivência ou 
cumplicidade – do Poder Público com a conhecida ‘estratégia do fato consu-
mado’, expediente comumente empregado por empreendedores menos escru-
pulosos, que acabem por impor à força à coletividade degradações ambientais 
que deveriam e poderiam ser evitadas com a adequada avaliação dos impactos 
ambientais da obra ou atividade.” 

Mais adiante, o autor é mais contundente ao deixar claro que o EIA-RIMA 
deve ser exigido na fase da Licença Prévia (2002, p. 36), afirmando que o“estudo 
de impacto está inserido na primeira etapa do processo de licenciamento e deve 
ser exigido, elaborado e aprovado antes da expedição da Licença Prévia (LP), 
como condição desta. Isto porque, como destacado acima, é nessa fase que se 
realizam os estudos de viabilidade do projeto e nenhum outro estudo é mais ade-
quado para tal finalidade do que o EIA.”

Portanto, não sendo exigido o EIA-RIMA na fase da Licença Prévia (ou o 
mesmo sendo insuficiente ou incompleto), é nula a sua emissão, conforme ensina 
Paulo Affonso Leme Machado (2003, p. 250):

“A Licença Prévia não gera direitos para o requerente, mesmo que tenha des-
pendido recursos como planejamento da obra ou da atividade. Trata-se, repita-
se, de fase de estudo em que não há engajamento definitivo da Administração 
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Pública com o pedido. Além disso, quando o projeto comportar o EIA, qual-
quer decisão precipitada da Administração Pública licenciando antes do EPIA/
RIMA é nula, e a nulidade pode ser pronunciada pela própria Administração 
Pública ou pelo Judiciário.”

Fica evidente, assim, que o EIA-RIMA é anterior à emissão da Licença 
Prévia.

6. do ConteÚdo mínImo do eIA-rImA

O conteúdo do Estudo Prévio de Impacto Ambiental é previsto pela Resolu-
ção CONAMA 01/86, com o seguinte teor: 

“Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 
especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do 
Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 
fases de implantação e operação da atividade ; 
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;”
“Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as se-
guintes atividades técnicas: 
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição 
e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo 
a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 
considerando: 
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime 
hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as 
espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, 
raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a 
sócio-economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos 
e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, 
os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através 
de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 
prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e nega-
tivos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo 
prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas proprie-
dades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. ”

Dos dispositivos acima verifica-se com clareza que o EIA-RIMA deve abran-
ger não só as atividades de implantação do projeto, mas também as atividades de 
operação¸que no caso das usinas de cana envolve também as áreas plantadas, 
sejam próprias, arrendadas ou de terceiros fornecedores.
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Sobre a necessidade de abrangência e exigência de EIA-RIMA para a ati-
vidade de queima da palha da cana mais especificamente, registre-se a lição do 
magistrado Alcides Leopoldo e Silva Júnior (2002, p. 38-41): 

“O outro se refere ao sério problema das queimadas no preparo do solo e como 
procedimento preparatório destinado à colheita manual da cana-se-açúcar. 
...
Não há qualquer dúvida de que, da queima da palha de cana-de-açúcar, resul-
ta a produção de vários gases, entre eles o monóxido de carbono e o ozônio, 
os quais reconhecidamente são prejudiciais à saúde humana, mesmo que a 
concentração não atinja níveis desaconselhados pela Organização Mundial 
de Saúde, podendo resultar da inalação do ar poluído, doenças respiratórias, 
principalmente em crianças e pessoas idosas. 
...
O Decreto federal 2.661, de 08.07.1998 permite o emprego de fogo em práticas 
agropastoris e florestas, mediante queima controlada, e o Decreto Estadual 
Paulista 42.056 de 06.08.1997 regulamenta a forma como poderá ocorrer a 
queima da cana, ainda que com caráter transitório, considerando que a colhei-
ta manual de cana-de-açúcar emprega a maior quantidade de força de trabalho 
rural do Estado de São Paulo e que a mecanização da colheita da cana, adota-
da de maneira abrupta, causaria imenso problema de ordem social. 
Sem que se discuta neste momento a constitucionalidade de tal legislação per-
missiva, diante de tamanha proporção em que são realizadas as queimadas, 
em intensa atividade no período dos meses de maio a novembro de cada ano, 
caberia perfeitamente a imposição da realização do estudo de impacto ambien-
tal a posteriori, o que não fica impedido por atividade degradatória decorrer 
da prática costumeira.” 

Analisado o conteúdo mínimo necessário ao EIA-RIMA, passa-se à verifica-
ção dos requisitos específicos deste estudo para a atividade sucroalcooleira. 

7. dA áreA de AbrAnGÊnCIA do ProJeto ImPACtos dIretos e IndIretos 
ProvenIentes dA AtIvIdAde suCroAlCooleIrA

Nos termos do que foi apontado acima, é conteúdo obrigatório do EIA-RI-
MA o diagnóstico e a previsão de impactos em toda a área de influência direta e 
indireta do projeto a ser executado.

Também já restou claro que no caso do empreendimento sucroalcooleiro, os 
impactos não são decorrentes só da planta industrial (local onde é feito o proces-
samento do álcool ou açúcar), mas também e principalmente da área de insumo, 
ou seja, da área de plantio da cana-de-açúcar. 

Estes impactos são impactos diretos do projeto, pois é nesta área que o mes-
mo está sendo executado. 

Ao tratar sobre a área de influência do projeto no EIA-RIMA, Paulo de Bes-
sa Antunes (2002, p. 283) traça os seguintes comentários: 
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“A definição da área de influência é uma das tarefas mais inglórias em matéria 
de estudos ambientais. A enorme inter-relação entre todos os componentes da 
biosfera fazem com que os atos praticados localmente repercutam globalmente. 
O fenômeno da poluição transfronteira, das chuvas ácidas e outros demonstram 
a dificuldade da abordagem do tema. Obviamente que a resolução não pretende 
o impossível, mas apenas e tão-somente que se faça um estudo cientificamente 
sério e dentro de limites razoáveis. O referencial da bacia hidrográfica é ra-
zoável e somente precisará ser ultrapassado em circunstâncias específicas e 
peculiares.” 

Por outro lado, ao tratar sobre o a abrangência do impacto em relação à 
localização, Arlindo Philippi Jr. E Ivan Carlos Maglio (2005, p. 233), traçam os 
seguintes parâmetros: 

“Relacionam-se às repercussões quanto à localização espacial do impacto am-
biental. Podem ser de três tipos: impacto local, quando a ação afeta apenas 
o próprio sítio onde se realiza o projeto e suas imediações; impacto regional, 
quando o efeito se propaga por uma área além do sítio onde se realiza o pro-
jeto e suas imediações; impacto estratégico: quando é afetado um componente 
ambiental de importância coletiva ou nacional, por exemplo, a vegetação da 
Mata Atlântica.” 

Sobre a questão da influência direta ou indireta para fins da legislação – 
sobre as quais deve abranger o EIA-RIMA – a geógrafa da USP Helena Ribeiro 
(2005, p. 769), dá as delineações que devem obedecer os estudos ambientais: 

“A área de influência direta é aquela mais próxima do empreendimento e que 
sofre efeitos diretos da implantação e/ou do FUNCIONAMENTO do projeto. 
Já a área de influência indireta é aquela em que os efeitos são menos eviden-
tes e mais diluídos. Obviamente que a área de influência direta demanda uma 
descrição bem mais detalhada e aprofundada. As áreas de influência devem ser 
apresentadas cartograficamente e seus diferentes aspectos representados em 
cartas temáticas e de síntese. As escalas apropriadas dependem da abrangên-
cia do fenômeno e do detalhe que se deseja retratar.”

Traduzindo-se para o caso sucroalcooleiro, pode-se afirmar sem medo de 
errar que a área de influência direta do empreendimento é aquela da planta indus-
trial e também das áreas plantadas. Além disto, também são áreas de influência 
direta aquelas áreas que serão afetadas pelo mau-cheiro do vinhoto, pela fumaça 
e fuligem das queimadas, além daquelas produzidas pela própria indústria no pro-
cessamento do produto. 

Já as áreas de influência indireta são a bacia hidrográfica como um todo que 
sofrerá com mais poluição decorrente das queimadas, a área do Município que 
sofrerá aumento de demanda na rede de saúde, escolar, de assistência, os cursos 
hídricos que poderão ser exauridos com a utilização intensiva de água ou poluídos 
com eventuais rejeitos, dentre outros. 

Além do mais, o EIA-RIMA deve, sob pena de omissão, analisar os ônus 
trazidos aos Municípios, os quais, em muitas vezes, não estão preparados para 
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receber o incremento de pessoas que trabalharão na produção de açúcar e álcool e 
que, em muitos casos, sob a ótica contábil do acréscimo de receita que a atividade 
possa gerar aos cofres municipais subtraída dos custos gerados no oferecimento 
de serviços públicos de qualidade, consubstanciará saldo negativo2.

Havendo falha ou omissão destes pontos no EIA-RIMA, impõe-se sua com-
plementação, sendo que, caso haja aprovação pelo órgão ambiental com estas 
falhas, nula será a licença ambiental expedida. 

8. ConseQÜÊnCIA JurídICA dA omIssão do eIA-rImA: nulIdAde dAs lICençAs 
exPedIdAs

O procedimento de licenciamento ambiental é um procedimento adminis-
trativo, e como tal, necessita seguir seu rito para não ser eivado de nulidade. Por 
outro lado, o EIA-RIMA é documento essencial do licenciamento das atividades 
com significativo impacto ambiental, sendo que a sua deficiência, causa nulidade 
da decisão administrativa externada pela emissão da Licença Prévia. 

Ora, se há falha substancial no EIA-RIMA, também há falha no ato adminis-
trativo dele decorrente, qual seja: a licença prévia expedida. Neste sentido obser-
ve-se a lição de Nicolao Dino de C. Costa Neto (2004, p. 189 – grifo nosso): 

“Omissões e distorções no processo de avaliação maculam visceralmente o 
Epia, bem como o Rima a ele atrelado. Se o estudo apresentar-se incomple-
to, imperfeito, merecendo reparos em pontos essenciais, qualquer avaliação 
que dele se fizer no contexto de uma audiência pública padecerá também dos 
mesmos vícios, porquanto não terão sido discutidos pela comunidade todos os 
aspectos relativos ao empreendimento. E, com sobras de razão, viciada estará 
a licença ambiental, caso venha a ser deferida com base em um Epia lacunoso 
e imperfeito.” 

A mesma orientação é passada pelo magistrado e doutrinador Álvaro Luiz 
Valery Mirra (2002, p. 69 – grifo nosso): 

“Diante de um EIA, impõe-se verificar se todas as análises previstas nos arts. 
5º e 6º da Resolução n. 001/86 foram contempladas, pois o descuido do estudo 
com relação a qualquer desses aspectos compromete a validade de todo o pro-
cesso de licenciamento.
Nessa matéria, vale, ao nosso ver, para o Brasil, a lúcida orientação da juris-
prudências dos tribunais administrativos franceses: um EIA que não contempla 
todos os pontos mínimos do seu conteúdo, previstos na regulamentação, é um 
estudo inexistente; e um EIA que, embora contemple formalmente esses pontos, 
não os analisa de forma adequada e consistente, é um estudo insuficiente. E 
tanto num caso (inexistência do EIA) quanto no outro (insuficiência do EIA) o 

2  Sob esta questão recomendamos a leitura do excelente estudo dos Promotores de Justiça de Mato Grosso do Sul Ale-
xandre Magno Benites de Lacerda e Luiz Antônio Freitas de Almeida, sob o título: “Apontamentos sobre o licenciamento 
ambiental das indústrias sucroalcooleiras no Mato Grosso do Sul”, in www.mp.ms.gov.br/portal/manual_ambiental.
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vício que essas irregularidades acarretam ao procedimento do licenciamento é 
de natureza substancial. Conseqüentemente, inexistente ou insuficiente o estu-
do de impacto não pode a obra ou atividade ser licenciada e se, por acaso, já 
tiver havido o licenciamento, este será invadido.” 

Sendo nula a emissão da licença prévia, também é nula a emissão da licença 
posterior, qual seja, a licença de instalação que eventualmente tenha autorizado a 
construção da planta industrial da usina e também eventual licença de operação 
que tenha autorizado o funcionamento da atividade.

9. obrIGAções PertInentes à reservA leGAl3

9.1 da natureza Jurídica das Florestas como direito difuso

O artigo 225, da Constituição Federal diz que o meio ambiente equilibrado e 
essencial à qualidade de vida é direito de todos, sendo obrigação do Poder Público 
sua proteção estabelecendo como obrigatório a sua preservação para as presentes 
e futuras gerações. 

Contudo, o que se vê na prática é que o meio ambiente não está sendo pre-
servado nem mesmo para esta geração, o que se dirá para as gerações futuras. 

Tal situação impõe uma atuação imediata de todos os órgãos públicos que 
tenham o mínimo de comprometimento com sua destinação constitucional, exi-
gindo empenho de seus agentes, pois, caso contrário, serão eles cobrados pelas 
gerações futuras por esta omissão em momento tão delicado de nossa história. 

Dentre as atuações necessárias está a defesa do meio ambiente natural, e no 
caso presente, das florestas e demais formas de vegetações naturais porventura 
ainda sobreviventes. 

Ao traçar que o meio ambiente é bem comum do povo, a Constituição Fe-
deral estabelece um terceiro gênero de bens, separado do público e privado, re-
conhecendo a existência do bem difuso, aquele que não pertence a uma pessoa 
particular e nem ao Estado, mas sim à toda uma coletividade. 

Tratando-se as florestas de um bem ambiental necessário à preservação dos 
ecossistemas, é evidente serem elas consideradas bens difusos, de tal forma que, ainda 
que dentro de propriedades privadas, deverão ser respeitadas como direito de todos.

Aliás, esta visão não foi criada pela Constituição Federal de 1988, mas sim 
tem raízes mais remotas, dentre elas, o próprio Código Florestal que, já em 1965, 
teve visão avançadíssima para a época e estabeleceu o seguinte em seu artigo 1º:

“Art. 1º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de ve-
getação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, 
com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabe-
lecem.”

3  Tópico adaptado e ampliado do artigo do autor “Aspectos Jurídicos do desmatamento e inexistência de cobertura florestal 
mínima por micro-bacia hidrográfia” publicado no site www.abrampa.org.br
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Para que não reste dúvida, repita-se o que estabelece o artigo: “as florestas 
existentes no território nacional ... são bens de interesse comum a todos os habi-
tantes do País”.

Portanto, não resta dúvida da importância deste bem ambiental a todos os 
habitantes do País, sendo que a propriedade privada deverá curvar-se a esta impor-
tância, até porque, deverá ela atender sua função ambiental, conforme determina-
do pelo art. 186, II, da Constituição Federal.

Em assim sendo, afigura-se como necessária a proteção a este bem difuso, 
competindo ao Poder Público atuar para que o mesmo seja preservado para as 
presentes e futuras gerações. 

9.2 da reserva legal e sua manutenção

Justamente nesta visão de necessidade de que a propriedade rural cumprisse 
sua função ambiental e tendo em vista a importância das florestas e demais formas 
de vegetação para todos os habitantes do País, o Código Florestal em seu artigo 16 
estabeleceu a obrigação de manutenção de Reserva Legal: 

“Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situ-
adas 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:
...
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras 
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e ”
...
§ 2º A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser 
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios 
e critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as 
hipóteses previstas no § 3º deste artigo, sem prejuízo das demais legislações 
específicas.”

Fica evidente que toda propriedade rural localizada no país, deve, necessa-
riamente, manter no mínimo 20% de sua vegetação nativa (podendo, conforme a 
região, chegar a 80%), com a finalidade de manutenção do meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, cumprindo assim sua função social.

Estas áreas são insuscetíveis de desmatamento e devem ser mantidas em sua 
função ecológica, sendo possível, apenas, o manejo florestal (corte seletivo de 
árvores), desde que haja autorização do órgão ambiental competente expedida em 
plano de manejo. 

Para que a reserva legal cumpra sua função ecológica e, principalmente, 
para que a mesma não seja dizimada em cada desmembramento ou venda parcial 
do imóvel, impõe-se que ela seja demarcada e também averbada na matrícula do 
bem. 

Portanto, a reserva legal não pode ser tratada como mera abstração matemá-
tica em que se afirma na matrícula do imóvel laconicamente que o mesmo “possui 
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20% de reserva florestal”, sem que se informe – mediante memorial descritivo – o 
local em que a mesma se encontra, suas condições e se ela cumpre ou não seu 
papel ecológico. 

Assim, toda propriedade rural deve possuir no mínimo 20% de cobertura 
vegetal nativa, não se computando nestas áreas aquelas consideradas de preser-
vação permanente (matas ciliares, topos de morros, etc...). De outro norte, uma 
vez instituída – e esta obrigação existe, no mínimo, desde 1965 – não poderá ela 
sofrer alteração, nos termos do que determina o parágrafo oitavo do dispositivo 
em questão:

“§ 8º A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de ma-
trícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração 
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembra-
mento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.”

Esta imutabilidade visava – visava, uma vez que tal norma não foi cumprida 
a contento – a preservação de no mínimo 20% do território com cobertura vegetal 
nativa, uma vez que, caso assim não fosse, haveria – como houve – verdadeira 
burla à finalidade da norma, pois a cada desmembramento do imóvel, haveria – 
como houve – redução das florestas nele existentes. É o que se extrai da lição de 
Nicolao Dino de Castro e Costa Neto (2003, p. 216 – grifo nosso): 

“A perpetuidade e a inalterabilidade da destinação evidenciam, a seu turno, 
que, em face do interesse público na proteção das florestas, a restrição é perene 
e imutável, não podendo ser modificadas a reserva e sua destinação, inclusive 
nas hipóteses de transmissão do imóvel, seja a que título for, bem como em 
caso de desmembramentos. A limitação administrativa acompanha o imóvel, 
para que o interesse na conservação do ecossistema florestal sobressaia e seja 
resguardado, a despeito dos interesses particulares mais imediatos. ...
Noutras palavras, em caso de venda de parte do imóvel em que esteja inserida a 
reserva legal florestal, se fosse admitida a redefinição do percentual da reserva 
legal, adequando seu percentual à dimensão da área desmembrada (nova pro-
priedade), estar-se-ia aceitando, por via oblíqua, a redução do espaço territorial 
protegido, com ofensa adicional às características de imutabilidade e perpetuida-
de. O Direito não pode ser instrumento viabilizador de fraudes, razão pela qual a 
hipótese de diminuição não deve ser admitida, mantendo-se a limitação adminis-
trativa no mesmo percentual, por ser imutável e perpetua.”(grifo nosso)

Resta evidente, assim, que a Reserva Legal tem natureza de direito difuso 
que beneficia a toda a sociedade, devendo para tanto ser protegida pela atuação 
do Poder Público. 

9.3 da obrigação de recuperar o dano, Independentemente de não haver sido o Atual 
Proprietário ser o seu Causador (obrigação Propter Rem)

Outro tema já consolidado na doutrina e na jurisprudência é a questão refe-
rente à obrigação de recuperar os danos causados em áreas de preservação perma-
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nente e de reserva legal, dentre outros, independentemente de ser o atual proprie-
tário o causador do mesmo.

Ocorre que tais obrigações de cunho ambiental têm ligação direta com o 
imóvel, sendo portanto uma obrigação relativa à coisa (propter rem), conforme 
ministra Paulo Bessa Antunes (2002, p. 399):

“Efetivamente, a reserva legal é uma característica da propriedade florestal 
que se assemelha a um ônus real que recai sobre o imóvel e que obriga o pro-
prietário e todos aqueles que venham a adquirir tal condição, quaisquer que 
sejam as circunstâncias. Trata-se de uma obrigação ‘in rem’, ‘ob’ ou ‘propter 
rem’, ou seja, uma obrigação real ou mista.” 

Por tais motivos o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a legitimidade do 
atual proprietário do imóvel para responder pelos danos causados, independente-
mente de havê-los sido feito por proprietário anterior. Confira-se: 

“RECURSO ESPECIAL – FAIXA CILIAR – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PER-
MANENTE – RESERVA LEGAL – TERRENO ADQUIRIDO PELO RECOR-
RENTE JÁ DESMATADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO ECO-
NÔMICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER 
REM – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – DIVERGÊNCIA JURIS-
PRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA – As questões relativas à aplicação dos 
artigos 1º e 6º da LICC, e, bem assim, à possibilidade de aplicação da respon-
sabilidade objetiva em ação civil pública, não foram enxergadas, sequer vis-
lumbradas, pelo acórdão recorrido. 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 perpetua a lesão ao meio 
ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito. A obriga-
ção de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, 
independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental. Re-
curso Especial não conhecido.” (STJ – RESP 343741 – PR – 2ª T. – Rel. Min. 
Franciulli Netto – DJU 07.10.2002)

Assim, não há o que discutir sobre a obrigação do proprietário em recuperar 
e manter as áreas legalmente protegidas dentro de sua propriedade, bem como 
responder por quaisquer outros danos causados anteriormente à aquisição.

10. dA resPonsAbIlIdAde CIvIl AmbIentAl

Pertinente ao enfrentamento do tema proposto é a análise da responsabilida-
de civil em âmbito dos danos ambientais, principalmente no que diz respeito ao 
desmatamento e/ou exploração de áreas de reservas legais. 

A responsabilidade civil ambiental é regulamentada pelo artigo 14, pará-
grafo primeiro, da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal n. 
6.938/81), no qual se prevê a responsabilidade objetiva por risco integral e está 
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em consonância com o Texto Constitucional. Em verdade, a responsabilidade ob-
jetiva pode ser extraída do próprio artigo 225, da Constituição Federal, conforme 
leciona Marcelo Abelha Rodrigues (2002, p. 204): 

“Embora a doutrina aponte o art. 14, § 1º da lei 6.938/81 como sendo a raiz 
jurídica da responsabilidade civil objetiva ambiental, na verdade seu suporte 
normativo encontra-se inserto no art. 225, § 3º da CF/88. A responsabilidade 
objetiva prevista no art. 14, § 1º da lei 6.838/81 não se limitou a ratificar a 
responsabilidade objetiva desenhada na CF/88 para reparação civil dos danos 
ambientais, senão porque estendeu a mesma regra (da responsabilidade objeti-
va) também para terceiros que tenham seus interesses particulares lesados por 
agressão ao meio ambiente.”

Tratando-se de responsabilidade objetiva, prescinde-se da culpa para que 
haja o dever de recuperar/indenizar o meio ambiente. Ou seja, basta a existência 
do dano e o nexo de causalidade com a atividade, sendo que, nas palavras de 
José Afonso da Silva (2002, p. 313), as conseqüências da adoção desta teoria 
são: a) irrelevância da intenção danosa (basta um simples prejuízo); b) irrele-
vância da mensuração do subjetivismo (o importante é que, no nexo de causa-
lidade, alguém tenha participado nas tramas da responsabilidade objetiva); c) 
inversão do ônus da prova; d) irrelevância da licitude da atividade; e) atenuação 
do relevo do nexo causal – bastando que potencialmente a atividade do agente 
possa acarretar prejuízo ecológico para que se inverta imediatamente o ônus 
da prova e se produza a presunção da responsabilidade, cabendo ao acionado o 
ônus de procurar excluir-se da imputação.

O fundamento da adoção da teoria do risco integral está na questão do prin-
cípio da eqüidade ambiental, segundo o qual aquele que lucra com a exploração 
dos recursos naturais deve responsabilizar-se pelos danos ambientais decorrentes 
desta atividade exercida. 

Assim, como ensina Anelise Monteiro Steigleder (2004, p. 196), o “explora-
dor da atividade econômica coloca-se na posição de garantidor da preservação 
ambiental, e os danos que digam respeito á atividade estarão sempre vinculados 
a ela. Não se investiga ação, conduta do poluidor/predador, pois o risco a ela 
substitui-se.”

Portanto, aquele que “exerce profissionalmente uma atividade econômica, 
organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços, deve arcar com 
todos os ônus resultantes de qualquer evento danoso inerente ao processo produ-
tivo ou distributivo” (NORONHA, 1999, p. 37)

Evidencia-se assim que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, ad-
vinda da teoria do risco integral e não admite excludentes, sendo que aquele que 
durante qualquer parte do seu processo de produção causa danos ambientais, deve 
reparar tais danos independentemente da existência de culpa. 

Firmados estes pressupostos, passa-se à análise da questão da obrigação das 
usinas de álcool e açúcar em relação às Reservas Legais. 
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11. As obrIGAções dAs usInAs de álCool e AçÚCAr em relAção às reservAs 
leGAIs – sItuAções PossíveIs

11.1  das hipóteses de uso da terra por usinas de álcool e Açúcar

As hipóteses de uso de terras para plantio de cana para abastecimento de 
usinas de álcool e açúcar são várias e não se pretende aqui esgotar todas as pos-
sibilidades. Contudo, buscar-se-á enfrentar aquelas hipóteses que se supõe ser 
mais comuns, quais sejam, o uso de terras próprias, o uso de terras arrendadas e a 
compra de cana de produtores terceirizados. 

11.2  da utilização de terras Próprias para Plantio

No caso de plantio em terras próprias da usina, não há quaisquer questões a 
mais a serem enfrentadas, a não ser aquelas já elencadas no item 9 deste trabalho. 

11.3  da utilização de terras Arrendadas para Plantio da Cana

Também em relação às áreas arrendadas de terceiros, mediante contrato, a 
situação não apresenta grandes dificuldades de verificação. 

Ocorre que, estando a usina na posse do imóvel, tem ela a obrigação de 
exercer, com seus atos e conduta, o cumprimento da legislação ambiental, princi-
palmente no que pertine às Reservas Legais. 

Caso a usina, ao arrendar um imóvel rural, venha a danificar/desmatar a área 
de reserva legal do imóvel, responderá por ato próprio, em solidariedade com o 
proprietário da área. Isto decorre da responsabilidade solidária prevista no artigo 
3º, IV, da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente.

Sobre a solidariedade no dano ambiental, o Ministro do STJ Antônio Her-
man Benjamim esclarece que “a solidariedade, no caso, é não só decorrência de 
atributos particulares dos sujeitos responsáveis e da modalidade de atividade, 
mas também da própria indivisibilidade do dano, conseqüência de ser o meio 
ambiente uma unidade infragmentável.” (1998, p. 217) 

Não só no responde a usina quando ela desmatar a área de Reserva Legal, 
mas também, quando não existindo na data pré-existente ao contrato esta área 
protegida no imóvel, continue ela perpetuando os danos, ou seja, plantando no 
imóvel sem que seja feito o cercamento, o memorial descritivo e a averbação da 
mesma de forma roteirizada, com prévia anuência do órgão ambiental. 

Esta afirmação decorre do fato de ser a Reserva Legal uma obrigação prop-
ter rem e portanto acompanhar o imóvel quando de seu arrendamento, além do 
que, conforme entendimento do STJ exposto anteriormente, aquele que agrava o 
dano pré-existente, está ele mesmo praticando novos danos. 

Assim, não cabe à usina alegar o dano pré-existente, já que este não é 
motivo de exclusão da responsabilidade, conforme ministra Edis Milaré (2001, 
p. 436): 
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“No ponto, merece referência a questão do dano preexistente, que também não 
constitui motivo de exoneração da responsabilidade civil. Deve-se ter presente, 
nessas hipóteses, que o fator cumulativo dos agentes poluidores projeta efeitos 
adversos só muito tempo depois de sua emissão, e que podem ser agravados 
pela contribuição de novas atividades. ...
Decisão nesse sentido foi adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, por sua 3ª Câmara Civil, nos autos da apelação Cível 80.345-1, em acidente 
provocado por uma barcaça carregada de petróleo, no porto de Santos, onde se 
assentou que ‘pouco importa que o estuário de Santos já estivesse poluído, eis 
que o fato transbordou dos limites do tolerável, danificando áreas marginais, 
e seria mesmo contra-senso inadmitir poluição porque já preexistiria elemento 
poluidor no local´.”

A situação aqui é a mesma, ainda que o proprietário anterior não tenha pre-
servado a área de Reserva Legal, o simples fato da usina ainda estar utilizando das 
mesmas, perpetua e agrava o dano, de tal sorte que impõe-se a sua cessação. 

Por outro lado, mesmo que não fosse pela responsabilidade solidária e pela 
perpetuação e agravamento do dano provocado à Reserva Legal, a responsabilida-
de da usina, nestes casos, seria advinda também do fato do Código Florestal exi-
gir do possuidor o cumprimento das normas relativas à Reserva Legal, conforme 
previsto no artigo 16, § 10, daquele diploma legal.

Portanto, para o Código Florestal, há equiparação do possuidor ao proprie-
tário quando se trata de cumprir obrigações pertinentes à Reserva Legal. É este o 
ensinamento de Paulo de Bessa Antunes (2002, p. 404):

“A interpretação sistemática do parágrafo leva-me à conclusão que, para os 
termos do Código Florestal, a posse foi equiparada à propriedade, pois as de-
terminações aplicáveis à posse, em certa medida, são mais restritivas do que 
aquelas aplicáveis à propriedade.”

Não haveria sentido em entender-se o contrário, ou seja, se quando o pro-
prietário estivesse na área ele deveria obedecer os ditames da legislação sobre Re-
serva Legal – inclusive com sua recuperação – e quando a arrendasse a terceiros, 
tal obrigação desapareceria. 

Conclui-se, portanto, que na condição de arrendatária da área a usina res-
ponde solidariamente (podendo ser acionada, inclusive, individualmente, com di-
reito à ação de regresso, conforme o caso) pelo desmatamento de áreas de Reserva 
Legal, pela sua não conservação/recuperação e pela ausência de prévia aprovação 
da mesma pelo órgão ambiental e averbação em matrícula de forma roteirizada. 

11.4 das obrigações da usina no Caso de Compra de Cana de terceiros

Outra situação que pode ocorrer é que a usina venha a comprar cana de 
terceiros para seu abastecimento, em áreas que não respeitem a legislação sobre 
a Reserva Legal. 

Nestas hipóteses, se houver por parte da usina, em qualquer fase – seja no 
plantio, seja na manutenção, seja na colheita – atos seus, como empréstimo de 
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máquinas, doações de mudas de cana, contratação de mão de obra para a colheita, 
não há qualquer dificuldade, já que está praticando ato comissivo em áreas que 
deveriam ser de Reserva Legal. 

Basta, nestes casos, a aplicação da responsabilidade solidária, já que a usina, 
em algum momento, participou dos atos comissivos que causaram dano ambiental. 

A situação merece análise mais detida e aprofundada quando a usina cingir-
se a adquirir cana de propriedades que vêm desrespeitando a legislação sobre a 
Reserva Legal. 

Contudo, mesmo nestes casos, não há como excluir a responsabilidade do 
empreendimento, pois além de praticar ato omissivo que vem a causar dano am-
biental, também deve ser considerada financiadora da prática danosa. 

Conforme já apontado acima, o princípio da responsabilidade objetiva com 
adoção da teoria do risco integral determina que os danos ambientais ocorridos 
em qualquer fase do processo produtivo, deverão ser arcados pelo empreendedor, 
sob pena de se ter a privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. 

Ora, se a usina com sua omissão em não observar a procedência do produto 
adquirido está fomentando a destruição ou ocupação indevida das áreas que deve-
riam ser destinadas às Reservas Legais, está ela também contribuindo para o dano. 
Sobre a possibilidade de responsabilização por danos ambientais decorrentes da 
omissão, observe-se a lição de José Rubens Morato Leite (2003, p. 196):

“A Constituição da República Federativa do Brasil impõe o dever genérico e 
compartilhado de todos em preservar e conservar o meio ambiente (art. 225, 
caput). Assim, entende-se que, em determinadas circunstâncias, o agente pode-
ria ser responsabilizado por seu ato omissivo, pois poderia ter mitigado ou até 
prevenido a ocorrência de dano com seu ato. Um exemplo é a omissão injus-
tificada do degradador. O importante é salientar que esta imposição genérica 
constitucional não deve se tornar só um imperativo de âmbito moral de preser-
vação ambiental, porém, muito além disso, um dever de cidadania ambiental, 
solidária, impondo responsabilização do omitente.” 

Assim, se a usina de cana ao comprar o produto não exige por parte do 
vendedor a comprovação da averbação roteirizada da Reserva Legal, bem como a 
comprovação de sua existência de fato, está ela omitindo-se e auxiliando aquele 
na realização do dano ambiental, devendo ser co-responsabilizada.

Não bastasse o fundamento jurídico de que a omissão da usina nestes casos 
é suficiente para sua responsabilização, também há o fundamento decorrente da 
aplicação analógica do artigo 12 da Lei Federal n. 6.938/81:

“Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais 
condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licen-
ciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos 
padrões expedidos 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.”
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Com muita propriedade, Paulo Affonso Leme Machado (2003, p. 319) de-
fende que este dispositivo deve ser aplicado a qualquer tipo de financiador/fomen-
tador da atividade. Confira-se: 

“Nos casos da aplicação do art. 12 da Lei 6.938/81, ainda que a co-respon-
sabilidade não esteja expressamente definida nessa lei, parece-nos que ela 
está implícita. A alocação de recursos do financiador para o financiado, com a 
transgressão induvidosa da lei, coloca o financiador numa atividade de coope-
ração ou de co-autoria com o financiado em todos os atos lesivos ambientais 
que ele fizer, por ação ou omissão.”

Ora, ao comprar uma produção vinda de áreas que deveriam ser preservadas, 
a usina está fomentando/financiando o dano ambiental, devendo, portanto, por ele 
responder. 

12. ConClusão

Daquilo que foi explanado, conclui-se que o setor sucroalcooleiro necessita 
de licenciamento ambiental e EIA-RIMA em suas atividades, os quais devem 
abranger não só as áreas de planta industrial, mas também de plantio, sendo nulas 
as licenças expedidas que não observem estes requisitos. 

De outro norte, as usinas de álcool/açúcar são responsáveis pelo cumpri-
mento da legislação ambiental sobre Reservas Legais (art. 16 do Código Florestal 
e Dec. Estadual n. 11.700/04), não só em áreas próprias, mas também naquelas 
arrendadas e naquelas em que lhe fornecem matéria prima (cana), sendo obriga-
ção sua, no caso destas duas últimas situações, exigir do proprietário da área o 
cumprimento dos dispositivos mencionados, com a devida manutenção/recupera-
ção, roteirização, aprovação pelo órgão ambiental e averbação da matrícula, das 
áreas de Reserva Legal. 
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1. Introdução

A Amazônia brasileira é habitada por cerca de 23 milhões de brasileiros. Sua 
conservação como riqueza natural não pode ignorar a presença mais que milenar 
de populações que lá vivem e de outras que hoje residem e desenvolvem suas 
vidas na região.

Não se pode considerar a Amazônia terra a ser explorada ou grande parque 
para conservação da diversidade biológica e deleite das gerações futuras. O Brasil 
deve pensar uma nova maneira de ocupação e produção econômica que não seja 
a histórica privatização de terras públicas e a substituição das florestas e outras 
formas de vegetação pela agropecuária de pouco aproveitamento produtivo.

A substituição da vegetação nativa com o ciclo - derrubada das árvores co-
mercialmente interessantes, queima da vegetação, limpeza do terreno com a pro-
dução de carvão e o aproveitamento agropecuário - assume maior dramaticidade 
no cenário que confere ao Brasil o título de 5º maior emissor atual de CO

2
, o 

principal poluente causador do aquecimento global1, sendo as mudanças no uso 
das terras (que englobam entre outros fatores a supressão da vegetação e as quei-
madas) responsáveis por 77% das emissões de CO

2
2.

Ainda que a Amazônia esteja experimentando uma diminuição da taxa de 
desmatamento nos últimos 4 anos3, os órgãos governamentais e a sociedade não 
podem diminuir o controle e fiscalização do desmatamento.

Por outro lado, pensar a Amazônia não pode se restringir a criar políticas 
para a conservação da vegetação e a produção econômica dos que vivem no cam-
po. A população localizada na Região Norte se concentra prioritariamente nas 
cidades4. Esse dado joga luz nos desafios presentes e futuros em relação à susten-
tabilidade ambiental das cidades amazônicas.

1  Importante notar que o aquecimento que hoje o planeta detecta é responsabilidade de lançamentos passados e presentes 
de gases poluentes, principalmente pelos países de industrialização mais antiga.
2  Dados da Comunicação Inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima de 2004.
3  Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de dezembro de 2007 confirmam a queda em 59 % dos desmatamen-
tos na Amazônia entre 2004 e 2007, de 27 mil km2 para 11.200 km2.
4  O Censo de 2000 do IBGE relata que 69,9% da população da Região Norte habita as cidades.
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A dimensão territorial da Região Amazônica, uma cultura de desrespeito às 
normas estatais, a pobreza, a pouca presença de órgãos governamentais e outros 
fatores impõem restrições severas às ações de comando e controle estatais, insufi-
cientes para evitar e combater as agressões ao meio ambiente.

Neste texto serão relatadas algumas medidas do Governo federal e seus desdo-
bramentos jurídicos e normativos, respostas aos desafios que representam um novo 
pensar sobre a Amazônia, que leva em conta a ocupação do território e a necessida-
de de desenvolvimento econômico aliada à preservação do meio ambiente.

2. resPonsAbIlIdAde ComPArtIlhAdA

Há um sentimento que desloca a responsabilidade dos problemas de toda a 
sociedade brasileira para o Estado, numa idéia que expia a culpa pela incapacida-
de de enfrentar e solucionar as questões que nos incomodam. O dever de defender 
e preservar o meio ambiente é, nos dizeres do art. 225 da Constituição Federal de 
1988, uma responsabilidade do Poder Público (todos os Poderes da União, dos 
Estados e Municípios) e da coletividade (todos os cidadãos brasileiros individual-
mente e suas organizações sociais).

Além da simples responsabilização do Estado brasileiro em todas suas es-
feras, há uma evidente cobrança do Poder Executivo federal pela conservação da 
Amazônia, fruto de uma tradição de centralismo de poderes e da preocupação 
nacional com o desmatamento. 

O desafio de conservar o meio ambiente tem proporções amazônicas, e não 
pode se restringir à capacidade de intervenção do Governo federal.  A conservação 
do meio ambiente é tema transversal, que deve preocupar o Estado (em todos os 
seus níveis, Poderes e instituições), a sociedade e os organismos internacionais.

Constitucionalmente, é competência material comum da União, dos Estados 
e dos Municípios preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por-
tanto, a fiscalização das atividades lesivas ao meio ambiente é tarefa de todos os 
órgãos governamentais, sejam federais, estaduais ou municipais. 

Contudo, outros instrumentos de proteção ambiental utilizados para a pre-
servação do meio ambiente, apesar de comuns a todos, têm como titulares primei-
ros um ou outro ente federativo. É o caso do controle prévio de certas atividades 
ou empreendimentos através do licenciamento ambiental, regulamentado pela Lei 
n. 6.938/81 e a Resolução CONAMA n. 237/97, que trazem como competência 
primordial dos Estados o licenciamento de atividades agropecuárias, inclusive 
com relação a qualquer supressão de vegetação para sua realização.

Aos Estados e Municípios, também, é oferecida a capacidade e competência 
(concorrente com os demais entes federados) de legislar sobre o meio ambiente, 
estabelecendo normas específicas para suas realidades. 

A capacidade de legislar e a de agir é balizada pela instituição de políticas 
pela legislação nacional, como o ordenamento territorial. O principal instrumento 
de ordenação territorial é, sem dúvida, o Zoneamento Econômico Ecológico. Pre-
visto pelo art. 21 e § 3º do art. 25 da Constituição de 1988 e pela Lei n. 6.839/81 e 
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regulamentado pelo Decreto n. 4.297, de 10 de julho de 2002, tem a tarefa de or-
ganizar o território e deve ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, 
obras e atividades públicas e privadas. Estabelece, outrossim, medidas e padrões 
de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos 
hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvi-
mento sustentável e a melhoria das condições de vida da população.

O adequado ordenamento territorial tem como aliados a constituição de uni-
dades de conservação, regulamentada pela Lei n. 9.985/00, e de terras indígenas 
pela União.

A Lei de gestão de florestas públicas é outro marco legal revolucionário 
em relação ao adequado ordenamento territorial. Ela possibilita a concessão das 
florestas públicas, sem a necessidade de alienar as terras de domínio da União, 
Estados e Municípios. A Lei quebra o paradigma vigente (que vigora desde a 
doação das capitanias hereditárias) da necessidade de aproveitamento econômico 
através da alienação das terras públicas aos particulares. Paradigma este aplicado 
historicamente nos biomas da faixa litorânea e do Brasil central que se mostrou 
incapaz de conservar ainda que em parte o meio ambiente. 

O exemplo mais dramático pode ser encontrado no bioma Mata Atlântica, 
que tem hoje menos que 5% de sua área original, apesar da previsão legal ins-
crita no Código Florestal, Lei n. 4.771/65, da necessidade de 20% da área das 
propriedades privadas serem constituídas como reserva legal, além das áreas de 
preservação permanente.

A Lei de concessão de florestas públicas quer compatibilizar o aproveita-
mento da floresta pelas comunidades tradicionais com o setor industrial-madei-
reiro, trazendo-o totalmente para legalidade, com a preservação da floresta e a 
manutenção da dominialidade pública do território. Inova, estimulando a fisca-
lização pela sociedade5, somada à feita pelo Estado na conservação da florestas, 
pois todos saem ganhando com o aproveitamento, seja pela exploração direta ou 
pela participação nos seus resultados.

Para que a preservação do meio ambiente da Região Amazônica seja uma 
tarefa com eficiência e primordialmente executada pelos Estados e Municípios 
daquela região, há que se fortalecer os órgãos locais de meio ambiente, como as 
fundações e secretarias de meio ambiente, bem como as polícias militares am-
bientais. O pacto dos Estados no que tange à conservação do meio ambiente foi 
novamente reforçado com a carta Compromisso por uma Amazônia Sustentável, 
firmado entre o presidente da República e os governadores dos Estados do Acre, 
Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará e Rondônia.

A União também não se furta às suas responsabilidades. Veremos as recen-
tes medidas que estão por ela sendo tomadas. 

5  Pela Lei, a empresa ganhadora da licitação tem o dever de fiscalizar a área concedida. A floresta nacional também é fis-
calizada pela comunidade que a habita e que tem o direito de explorá-la. Por fim, toda a população dos municípios onde é 
localizada a floresta tem interesse na sua proteção, já que recebe participação no resultado da concessão.
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3. Controle, FIsCAlIzAção e resPonsAbIlIzAção

Em nível federal, a Amazônia deixou de ser preocupação única do Minis-
tério do Meio Ambiente e passou, através do Plano de Prevenção e Controle dos 
Desmatamentos na Amazônia, formulado no âmbito do Grupo Interministerial 
criado pelo Decreto de 3 de julho de 2003, a ser um tema transversal que envolve 
diversos órgãos e ministérios. Ações voltadas ao monitoramento, controle e fisca-
lização ambiental e o ordenamento territorial são atualmente desenvolvidas pelo 
IBAMA/MMA, INPE/MCT, INCRA/MDA, com inédito protagonismo da Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro.

Além do já citado marco legal sobre gestão de florestas públicas, o Governo 
federal propôs a regulamentação por Resolução CONAMA (Resolução n. 379/06) 
do sistema de gestão de florestas públicas e do novo controle de circulação de 
madeira. Promoveu o aprimoramento dos sistemas de monitoramento remoto dos 
desmatamentos desenvolvidos pelo INPE (PRODES, DETER e agora o DETEX, 
que deverá monitorar exploração seletiva de madeira); a ampliação de 300 mil 
para mais de 3 milhões de hectares de florestas manejadas certificadas; a criação 
do Distrito Florestal da BR 163, do cadastro nacional de terras públicas já com 
mais de 193 milhões de hectares de terras cadastrados6. 

Destaque deve ser dado à previsão legal e ao apoio à implementação de sis-
temas de licenciamento e cadastramento ambiental georreferenciado de imóveis 
rurais nos estados amazônicos, exigência antiga, posta na Lei Federal n. 5.868/72, 
que cuida do Sistema Nacional de Cadastro Rural.

O controle das atividades degradantes da floresta passa por uma nova fase, de 
compartilhamento das responsabilidades com os Estados e Municípios e fortaleci-
mento de seus órgãos ambientais. Mas a possibilidade de crescimento nas taxas de 
desmatamento, depois de 3 anos de decréscimo, observadas entre o final de 2007 e 
início de 2008, demonstram que as medidas até agora adotadas não são suficientes, 
mesmo que aprofundadas em seus instrumentos e alargadas em sua base.

É necessária a responsabilização da cadeia produtiva e dos setores econômi-
cos associados ao desmatamento. O proprietário de terras que desmata ilegalmen-
te suas propriedades deve ser punido administrativa e penalmente e obrigado a 
recuperar o meio ambiente. Também devem ser responsabilizados a indústria que 
extrai, processa e comercializa a madeira ilegal; os produtores de carvão prove-
niente do corte ilegal de espécies nativas, bem como as indústrias que utilizam o 
carvão ilegal como insumo de sua produção; os frigoríficos que compram gado e 
as empresas que processam grãos provenientes de áreas ilegalmente desmatadas. 
Experiência exitosa nesse sentido foi a fiscalização e repressão pelo IBAMA em 
2007 nas empresas siderúrgicas instaladas no sul do Pará que utilizavam carvão 
de desmatamentos ilegais da Amazônia.

O Decreto n. 6.321, de 21 de dezembro de 2007, caminha no sentido de 
internalizar nos órgãos federais ambientais medidas rigorosas de fiscalização e 

6  LIMA, André. Responsabilidades compartilhadas no controle aos desmatamentos da Amazônia.

Vol-I Conferencias.indb   336 5/13/08   6:26:27 PM



337Conferências / Invited Papers

identificação e publicização de informações sobre as áreas desmatadas. Tornou 
necessário o embargo pelo IBAMA das áreas deflorestadas irregularmente e sua 
identificação pela rede mundial de computadores, para dar conhecimento a toda 
cadeia produtiva da ilegalidade de possíveis fornecedores. Em relação ao embar-
go, a Instrução Normativa MMA n. 01/2008 estabeleceu o procedimento a ser 
seguido pelos órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente.

O acréscimo do art. 39-A ao Decreto n. 3.179/99, que trata das infrações ao 
meio ambiente, tornou infração ambiental a conduta de intermediar, transportar 
ou comercializar produto ou subproduto de origem animal ou vegetal produzido 
sobre área objeto de embargo. As empresas terão que monitorar e controlar a ori-
gem de seus insumos, sob pena de responsabilização compartilhada.

Prevê, também, medidas nos trinta e seis Municípios identificados como de 
maior desmatamento, por portaria constantemente atualizada do Ministério do 
Meio Ambiente (atualmente, a Portaria MMA n. 08/2008). A primeira é a integra-
ção da regularização fundiária e ambiental, promovendo a atualização cadastral 
das propriedades privadas rurais, com a exigência de georreferenciamento e a 
identificação da reserva legal e das áreas de preservação permanente, atestando 
sua regularidade ambiental (Instrução Normativa INCRA n. 44/08). Inválido o 
cadastro tolhe-se, por diversas normativas, a possibilidade de acesso ao crédito 
público e a possibilidade de alienar a propriedade.

A identificação dos Municípios de maior desmatamento e prioritários para a 
ação do Governo federal revelou-se medida que aumentou o protagonismo dos Go-
vernos estaduais e municipais e dos organismos sociais (associação de produtores, 
entidades ambientalistas, empresas etc.) no enfrentamento do desmatamento. 

É estratégia fundamental para os esforços brasileiros em relação às mudan-
ças climáticas, pois os 36 Municípios amazônicos constantes da primeira lista 
editada em janeiro de 2008 (menos de 6,5% dos Municípios do Bioma) foram 
responsáveis por 50% dos desmatamentos de 2007, correspondendo à emissão de 
200 milhões de toneladas de CO

2
 na atmosfera pela transformação da floresta.

O controle e a fiscalização devem ser acompanhadas de uma rigorosa po-
lítica de repressão às agressões ilegais ao meio ambiente. Contudo, não se pode 
fetichizar a repressão das atividades ilegais contrárias ao meio ambiente, pois é 
necessário que as agressões não aconteçam e sejam, quando possíveis, reparadas. 
Não se quer a agressão do meio ambiente, por isso que diversas condutas são con-
sideradas ilegais em âmbito administrativo e penal. Estabelecer normas ambien-
tais e verificar seu cumprimento deve ser a regra, num processo de legitimidade 
por coesão social.

Mas a repressão é uma necessidade e seus órgãos são cada vez mais atu-
antes. Centenas de operações do IBAMA, da Polícia Federal, da FUNAI, das 
policias estaduais ambientais foram deflagradas de forma integrada na Região 
Amazônica, com a apreensão de mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira 
e o fechamento de cerca de 1.500 empresas madeireiras. O Ministério Público e 
o Poder Judiciário foram grandes parceiros nas ações de repressão à agressões 
contra o meio ambiente, resultando na prisão, ainda que temporária, de mais de 
650 pessoas (inclusive servidores públicos) por crimes ambientais.
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As medidas fiscalizatórias e repressivas do Governo federal, em seus diver-
sos órgãos, e nos municípios identificados com as maiores taxas de desmatamento 
foram congregadas na Operação Arco de Fogo.

4. ConservAção dA bIodIversIdAde e utIlIzAção dos reCursos nAturAIs

Ao lado de medidas de controle e fiscalização há uma política federal de 
conservação da biodiversidade através de constituição de unidades de conserva-
ção. Aproximadamente 25 milhões de hectares de unidades de conservação foram 
criados nos últimos 4 anos e 10 milhões de hectares de terras indígenas foram 
homologadas pelo atual Governo na Amazônia. A ampliação das unidades de con-
servação foi centrada principalmente naquelas que compatibilizam a conservação 
da natureza com o uso dos recursos naturais pelos amazônidas, como reservas 
extrativistas, florestas nacionais e terras indígenas.

O ápice da nova política de conservação da biodiversidade foi a recente cria-
ção do Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade – ICAMBio, 
órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente específico para implementar o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Importante para estruturar as uni-
dades de conservação federal e definir normas e procedimentos de conservação e 
aproveitamento dos recursos naturais que as compõem.

5. PolítICA de CrédIto

Mas as medidas governamentais de maior impacto presente são as restrições 
impostas aos financiamentos de atividades agropecuárias que degradam a Ama-
zônia. Para deter os desmatamentos e o aproveitamentos agropecuários de áreas 
irregularmente desmatadas, que impedem a regeneração natural e a recomposição 
da floresta, é imprescindível que créditos subsidiados não sejam concedidos às 
empresas e produtores que agem em contrariedade às normas.

Como desdobramento da política federal para a Amazônia, principalmente 
das novas normas colocadas pelo Decreto n. 6.321/07, foi editada pelo Banco 
Central a Resolução n. 3.545, de 2008, que estabelece exigência de documentação 
comprobatória de regularidade ambiental e outras condicionantes, para concessão 
de financiamento agropecuário à produção agropecuária desenvolvida no bioma 
Amazônia.

Para conseguir crédito de instituições bancárias públicas ou privadas para o 
desenvolvimento de atividades agropecuárias a partir da safra de 2008, nos Muni-
cípios localizados na Amazônia, é necessário que o produtor rural recadastre sua 
propriedade rural nos termos da IN 44/08 do INCRA e obtenha o Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural válido.

Deve, também, o proprietário apresentar à instituição financeira documento 
que ateste a regularidade em relação à reserva legal e área de preservação perma-
nente, ou a abertura de procedimento formal para regularização junto ao órgão 
ambiental estadual. Não pode deixar de seguir as condicionantes do Zoneamento 
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Ecológico-econômico estadual, se existente, e constar da lista do IBAMA de imó-
veis embargados, o que pode ser verificado na página www.ibama.gov.br.

Pela primeira vez normas gerais sobre crédito são produzidas para preservar 
o meio ambiente. Antes, apenas um protocolo de intenções firmado entre os ban-
cos oficiais tinha sido firmado (Protocolo Verde) e políticas individuais internas 
de algumas instituições financeiras foram adotadas. É normatização inédita que 
deverá ser estendida para todo Brasil.

6. ConClusão

Enfim, são essas as novas políticas e medidas para o combate ao desmata-
mento da Amazônia. Fruto da experiência acumulada de cinco anos de vigília 
constante do Governo federal e da sociedade se desdobram em novas normas e 
institutos jurídicos. São pioneiras em trazer à responsabilidade ambiental novos 
atores e identificar os mais variados envolvidos, fechando o cerco às atividades 
ilegais. 

O próximo passo, já foi iniciado, é a criação legal de novas políticas e instru-
mentos para promover e incentivar as boas praticas ambientais, como uma política 
de crédito para recomposição da reserva legal e área de preservação permanente 
e para o aproveitamento de áreas degradadas. Está sendo construído, também, a 
exemplo de muitos países latino-americanos, projeto de lei que possibilite o paga-
mento pelos serviços ambientais. Busca-se precipuamente, trazer para a legalida-
de aqueles que, no passado, optaram no pela agressão ao meio ambiente.
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As Ações InIbItÓrIA e de remoção 
do IlíCIto (nA dImensão do dIreIto 

AmbIentAl)

Luiz guiLherMe MArinoni
Professor Titular de Direito Processual Civil  

da Universidade Federal do Paraná

1. tutelA InIbItÓrIA

1.1 Introdução

A tutela inibitória é prestada por meio de ação de conhecimento, e assim não 
se liga instrumentalmente a nenhuma ação que possa ser dita “principal”. Trata-se 
de “ação de conhecimento” de natureza preventiva, destinada a impedir a prática, 
a repetição ou a continuação do ilícito.

A sua importância deriva do fato de que constitui ação de conhecimento 
que efetivamente pode inibir o ilícito. Dessa forma, distancia-se, em primeiro 
lugar, da ação cautelar, a qual é caracterizada por sua ligação com uma ação 
principal, e, depois, da ação declaratória, a qual já foi pensada como “preven-
tiva”, ainda que destituída de mecanismos de execução realmente capazes de 
impedir o ilícito.

A inexistência de uma ação de conhecimento dotada de meios executivos 
idôneos à prevenção, além de relacionada à idéia de que os direitos não neces-
sitariam desse tipo de tutela, encontrava apoio no temor de se dar poder ao juiz, 
especialmente “poderes executivos” para atuar antes da violação do direito. Supu-
nha-se que a atuação do juiz, antes da violação da norma, poderia comprimir os 
direitos de liberdade. Tanto é verdade que a doutrina italiana, ainda que recente, 
chegou a afirmar expressamente que a tutela inibitória antecedente a qualquer 
ilícito – denominada de “tutela puramente preventiva” – seria “certamente la più 
energica”, mas também “la più preoccupante, come è di tutte le prevenzioni che 
possono eccessivamente limitare l’umana autonomia”.1

A ação inibitória é conseqüência necessária do novo perfil do Estado e das 

1  BARASSI, Lodovico. La teoria generale delle obbligazioni. Milano: Giuffrè, 1964. p. 428.
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novas situações de direito substancial.2 Ou seja, a sua estruturação, ainda que 
dependente de teorização adequada, tem relação com as novas regras jurídi-
cas, de conteúdo preventivo, bem como com a necessidade de conferir ver-
dadeira tutela preventiva aos direitos, especialmente aos de conteúdo não-
patrimonial.

Frise-se que a estrutura do CPC brasileiro, nos moldes estabelecidos em 
1973, é no mínimo curiosa, pois, ao mesmo tempo em que não permite a elabo-
ração dogmática de uma ação de conhecimento preventiva atípica, renegando a 
função preventiva à ação cautelar, institui dois procedimentos especiais que con-
ferem toda a força necessária para o juiz conceder tutela preventiva à posse e à 
propriedade, quais sejam a nunciação de obra nova (art. 934, CPC) e o interdito 
proibitório (art. 932, CPC). Isso, no mesmo instante em que revela a ideologia 
que inspirou o CPC de 1973, dá sustentação à tese de que a ação de conhecimento 
atípica não podia exercer efetiva função preventiva. 

1.2 Fundamentos da tutela inibitória

A ação inibitória se funda no próprio direito material. Se várias situações de 
direito substancial, diante de sua natureza, são absolutamente invioláveis, é evi-
dente a necessidade de admitir uma ação de conhecimento preventiva. Do contrá-
rio, as normas que proclamam direitos, ou objetivam proteger bens fundamentais, 
não teriam qualquer significação prática, pois poderiam ser violadas a qualquer 
momento, restando somente o ressarcimento do dano. 

2  No direito brasileiro, sobre o tema da tutela inibitória, além dos livros de nossa autoria, Tutela inibitória e Tutela especí-
fica (São Paulo, RT, 2003 e 2001), ver ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: RT, 2000; 
Idem. Perfis da tutela inibitória coletiva. São Paulo: RT, 2003; MARANHÃO, Clayton. Tutela jurisdicional específica do 
direito à saúde nas relações de consumo: um capítulo do direito processual do consumidor. Revista de Direito Processual 
Civil 24; Idem. Tutela específica do direito à saúde. São Paulo: RT, 2003; TESSLER, Luciane Gonçalves. A possibilida-
de da majoração da multa coercitiva para a prestação da tutela inibitória. Revista de Direito Processual Civil 21; DEL 
CLARO, Roberto Benghi. A tutela inibitória na proteção do meio ambiente. Revista de Direito Processual Civil 19; KAZ-
MIERSKI, Cleide. A ineficiência do art. 287 do CPC para a proteção do direito à exclusividade no uso da marca. Revista 
de Direito Processual Civil 20; PEREIRA, Luiz Fernando. Tutela inibitória na proteção de marca comercial. Revista de 
Direito Processual Civil 20; Idem. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. 2003. Tese (Doutorado) – Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba; AMARAL, Rafaela Almeida do. Tutela inibitória e concorrência desleal. Revista de Direito 
Processual Civil 21. No direito italiano, ver, entre outros: FRIGNANI, Aldo. L’injunction nella common law e l’inibitoria 
nel diritto italiano. Milano: Giuffrè, 1974; Idem. Inibitoria (azione), Enciclopedia del diritto, v. 21, p. 559 e ss.; Idem. 
Azione in cessazione, Novissimo Digesto Italiano (appendice I), 1980, p. 639 e ss.; Idem, Inibitoria (azione), Enciclopedia 
Giuridica Treccani, v. 17, p. 1 e ss.; RAPISARDA, Cristina. Inibitoria, Digesto delle discipline privatistiche, v. 9, p. 475 
e ss.; ______; TARUFFO, Michele. Inibitoria, Enciclopedia Giuridica Treccani, v. 17, p. 1 e ss.; MATTEI, Ugo. Tutela 
inibitoria e tutela risarcitoria. Milano: Giuffrè, 1987; LIBERTINI, Mario. La tutela civile inibitoria. Processo e tecniche di 
attuazione dei diritti. Napoli: Jovene, 1989. p. 315 e ss.; MONTESANO, Luigi. Problemi attuali su limiti e contenuti (anche 
non patrimoniali) delle inibitorie, normali e urgenti. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1995, p. 775 e ss.; 
MAUGERI, Maria Rosaria. Violazione delle norme contro l’inquinamento ambientale e tutela inibitoria. Milano: Giuffrè, 
1997. No direito argentino, ver, entre outros, PEYRANO, Jorge Walter. La acción preventiva: modalidad a tener presente 
si se quiere un sistema jurisdiccional en sintonía con la hora actual. J .A. Lexis Nexis, n. 6, p. 6, de 08.05.2002, Revista 
de Direito Processual Civil (Genesis Ed.), v. 29; LORENZETTI, Ricardo Luiz. La tutela civil inhibitoria, La Ley, 1995-C, 
p. 1217 e ss.; NICOLAU, Noemi Lidia. La tutela inhibitoria y el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional, La Ley, 
1996-A, p. 1246 e ss.; GONZÁLEZ, Matilde Zavala de. La tutela inhibitoria contra daños. Revista de Responsabilidad 
Civil y Seguros, 1999, p. 2.
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Como o direito material depende – quando pensado na perspectiva da efeti-
vidade – do processo, é fácil concluir que a ação preventiva é conseqüência lógica 
das necessidades do direito material. Basta pensar, por exemplo, na norma que 
proíbe algum ato com o objetivo de proteger determinado direito, ou em direito 
que possui natureza absolutamente inviolável, como o direito à honra ou o direito 
ao meio ambiente. Lembre-se, aliás, que várias normas constitucionais afirmam a 
inviolabilidade de direitos, exigindo, portanto, a correspondente tutela jurisdicio-
nal, que somente pode ser aquela capaz de evitar a violação.

Não obstante tudo isso, a Constituição Federal de 1988 fez questão de dei-
xar claro que “nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito” (art. 5.º, XXXV, CF). Ora, se a própria Constituição afirma a 
inviolabilidade de determinados direitos e, ao mesmo tempo, diz que nenhuma 
lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário “ameaça a direito”, não 
pode restar qualquer dúvida de que o direito de acesso à justiça (art. 5.º, XXXV, 
CF) tem como corolário o direito à tutela efetivamente capaz de impedir a vio-
lação do direito.

Na verdade, há direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional e, 
assim, direito fundamental à tutela preventiva, o qual incide sobre o legislador – 
obrigando-o a instituir as técnicas processuais capazes de permitir a tutela preven-
tiva – e sobre o juiz – obrigando-o a interpretar as normas processuais de modo 
a delas retirar instrumentos processuais que realmente viabilizem a concessão de 
tutela de prevenção.

Lembre-se que a ação declaratória não é capaz de conceder tutela de ini-
bição do ilícito, uma vez que somente pode declarar a respeito de uma relação 
jurídica ou, excepcionalmente, de um fato (art. 4.º, CPC). A sentença declarató-
ria, como é sabido, é a sentença típica do estado liberal clássico, uma vez que, 
além de incapaz de permitir ao juiz interferir sobre a vontade do demandado, 
tem seu fim restrito a regular uma relação jurídica já determinada pela autono-
mia de vontade.

A ação cautelar, por outro lado, pelo fato de exigir uma ação principal, 
também não é adequada para proteger os direitos que dependem da inibição de 
um ilícito. O direito à inibição do ilícito não pode ser considerado como direito 
que objetiva uma tutela que seria mero instrumento de outra. Imaginar que a ação 
inibitória é instrumental exige a resposta acerca de que tutela ela estaria servindo. 
Ora, tendo em vista que não há como aceitar que o direito à prevenção conduz 
a uma tutela que pode ser vista como instrumento de outra, é impossível admitir 
uma ação inibitória rotulada de cautelar, ou mesmo uma ação cautelar “satisfati-
va” ou “autônoma”, como era chamada antes da reforma de 1994.

1.3 Pressupostos da tutela inibitória

A ação inibitória se volta contra a probabilidade do ilícito, ainda que se trate 
de repetição ou continuação. Assim, é voltada para o futuro, e não para o passado. 
De modo que nada tem a ver com o ressarcimento do dano e, por conseqüência, 
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com os elementos para a imputação ressarcitória – os chamados elementos subje-
tivos, culpa ou dolo.3

Além disso, essa ação não requer nem mesmo a probabilidade do dano, 
contentando-se com a simples probabilidade de ilícito (ato contrário ao di-
reito). Isso por uma razão simples: imaginar que a ação inibitória se destina a 
inibir o dano implica na suposição de que nada existe antes dele que possa ser 
qualificado de ilícito civil. Acontece que o dano é uma conseqüência eventual 
do ato contrário ao direito,4 os quais (o dano e o ato contrário ao direito), as-
sim, podem e devem ser destacados para que os direitos sejam adequadamente 
tutelados.

Assim, por exemplo, se há um direito que exclui um fazer, ou uma norma 
definindo que algo não pode ser feito, a mera probabilidade de ato contrário ao 
direito – e não de dano – é suficiente para a tutela jurisdicional inibitória. Ou seja, 
o titular de uma marca comercial tem o direito de inibir alguém de usar a sua 
marca, pouco importando se tal uso vai produzir dano. Do mesmo modo, se uma 
norma impede a venda de determinado produto, a associação dos consumidores 
(por exemplo) pode pedir a inibição da venda, sem ter que demonstrar probabili-
dade de dano.

Alguém, mais apressado, poderia supor que a distinção entre probabilidade 
de dano e probabilidade de ilícito não tem repercussão prática. Porém, a possibi-
lidade do uso da ação inibitória, nos casos exemplificados no parágrafo anterior, 
já seria suficiente para desfazer o equívoco. Ademais, quando se percebe que a 
matéria da ação inibitória se restringe ao ilícito, verifica-se que o autor não pre-
cisa alegar dano e que o réu está impedido de discuti-lo. Bem por isso, o juiz, em 
tal caso, não pode cogitar sobre o dano e, dessa forma, determinar a produção de 
prova em relação a ele. 

É certo que em alguns casos há uma identidade cronológica entre o ato 
contrário ao direito e o dano, pois ambos podem acontecer no mesmo instante. 
Nessas hipóteses, a probabilidade do dano constituirá o objeto da cognição do 
juiz e, assim, o autor deverá aludir a ele e o réu poderá obviamente discuti-lo. 
Por isso mesmo, a prova não poderá ignorá-lo. Entretanto, fora daí vale a restri-
ção da cognição ao ato contrário ao direito, não apenas pela razão de que essa é 
a única forma de realizar o desejo da norma, que estabelece uma proibição exa-
tamente para evitar o dano, como também porque, em determinados casos, são 
proibidas ações contrárias ao direito independentemente de provocarem efeitos 
danosos. 

3  MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória, 4. ed., São Paulo, Ed. RT, 2006, p. 34 e ss.; SPOLIDORO, Marco Savie-
ro. Le misure di prevenzione nel diritto industriale. Milano: Giuffrè, 1982. p. 161 e ss.; RAPISARDA, Cristina. Inibitoria. 
Digesto delle discipline privatistiche, p. 479, v. 9; FRANCESCHELLI, Remo. Studi sulla concorrenza sleale, La fattis-
pecie. Rivista di Diritto Industriale, 1958, p. 273; BENUCCI, Edoardo Bonasi. Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, p. 579, 1957.
4  Como conclui Adolfo di Majo, “resta che l’immediato referente della tutela inibitoria è il torto subito, a prescindire dal 
danno che esso abbia provocato” (Forme e tecniche di tutela. Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Napoli: Jovene, 
1989. p. 30).
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1.4 modalidades

A ação inibitória pode atuar de três maneiras distintas. Em primeiro lugar, 
para impedir a prática de ilícito, ainda que nenhum ilícito anterior tenha sido 
produzido pelo réu. Essa espécie de ação inibitória foi a que encontrou maior re-
sistência na doutrina.5 Isso é explicável em razão de que essa modalidade de ação 
inibitória, por atuar antes de qualquer ilícito ter sido praticado pelo réu, torna mais 
árdua a tarefa do juiz, uma vez que é muito mais difícil constatar a probabilidade 
do ilícito sem poder considerar qualquer ato anterior do que verificar a probabili-
dade da sua repetição ou da continuação da ação ilícita.6

Como se vê, o problema das três formas de ação inibitória é ligado direta-
mente à prova da ameaça. Enquanto duas delas – a que visa inibir a repetição e a 
que objetiva inibir a continuação –, ao se voltarem para o futuro, e assim para a 
probabilidade da repetição ou da continuação, podem considerar o passado, ou 
seja, o ilícito já ocorrido, a outra não pode enxergar ilícito algum no passado, 
mas apenas atentar para eventuais fatos que constituam indícios de que o ilícito 
será praticado.

No caso de ilícito já praticado, torna-se muito mais fácil demonstrar que 
outro ilícito poderá ser praticado, ou mesmo que a ação ilícita poderá prosse-
guir. Nesses casos, levando-se em conta a natureza da atividade ou do ato ilícito, 
não é difícil concluir a respeito da probabilidade da sua continuação ou da sua 
repetição.7

Note-se que as três ações se diferenciam na medida em que se distingue o 
que nelas deve ser provado. Isso não quer dizer, como é óbvio, que a necessidade 
de ação inibitória possa ser vista de forma diferenciada diante das três hipóteses 
elencadas. A necessidade de ação inibitória não tem nada a ver com a questão da 
prova. A dificuldade da prova não pode constituir obstáculo à ação inibitória, seja 
ela qual for. 

Lembre-se que a modalidade mais pura de ação inibitória, que é aquela que 
interfere na esfera jurídica do réu antes da prática de qualquer ilícito, vem sen-
do aceita em vários países preocupados com a efetividade da tutela dos direitos. 
Assim, por exemplo, no direito alemão, não obstante o teor da letra do §1.004 do 
BGB, que se refere expressamente a “prejuízos ulteriores”,8 e no direito anglo-
americano, em que é admitida a chamada quia timet injunction, que nada mais é 

5  BARASSI, Lodovico. La teoria generale delle obbligazioni, p. 428.
6  Como diz Frignani, o problema dessa modalidade de ação inibitória consiste “nel fatto che qui la prova del pericolo della 
commissione di un illecito è più difficile, in quanto è estremamente arduo dare una valutazione ex ante dell’idoneità dei 
mezzi messi in atto nei preparativi ai fini della perpetrazione dell’illecito” (L’injunction nella common law e l’inibitoria 
nel diritto italiano, p. 429).
7  Idem, ibidem.
8  MEDICUS, Dieter. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhan-
dlung, 1986. v. 4, p. 963 e ss.; LARENZ, Karl. Lehrbuch des Schuldrechts. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhan-
dlung, 1972. p. 528 e ss.
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do que espécie de tutela inibitória anterior ao ilícito.9 Na Itália, a Lei sobre Direito 
do Autor admite expressamente o uso da ação inibitória em suas três modalida-
des, pois, ao lado de prever a tutela destinada a impedir “la continuazione o la 
ripetizione di una violazione già avvenuta”, frisa que “chi ha ragione di temere 
la violazione di un diritto (...) può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto 
sia accertato e sia interdetta la violazione” (art. 156 da Lei sobre Direito do Autor 
– Lei 633/41).10 A doutrina italiana mais moderna11 não só sustenta que a melhor 
definição legislativa de ação inibitória está presente na norma que acaba de ser 
referida, como também admite que essa ação, diante de sua evidente necessidade 
para a efetividade da tutela dos direitos, é garantida pelo art. 24 da Constituição,12 
que funda o princípio da efetividade, garantindo a todos uma tutela jurisdicional 
adequada, efetiva e tempestiva.13 Com isso, como é óbvio, a doutrina italiana reco-
nhece a imprescindibilidade da ação inibitória anterior a qualquer ilícito.14

1.5 Ação ilícita continuada

Quando se pensa em repetição do ilícito, supõe-se um intervalo entre um 
ato e outro, e assim a possibilidade de se impedir a prática de um “novo” ilícito, 
independente do primeiro. No entanto, a questão se complica quando a atenção se 
volta para o ilícito continuado. Isso porque é possível supor uma ação com eficá-
cia ilícita continuada e uma ação continuada ilícita. 

Na primeira hipótese há apenas uma ação, cujo efeito ilícito perdura no tem-
po, enquanto, no segundo caso, há uma ação continuada (ou uma atividade) ilícita. 
Nessa última situação, a ilicitude continua na medida do prosseguimento da ação 

9  É o que diz Arwed Blomeyer: “Therefore in some countries an ‘initial violation’ as well as a ‘danger of repetition’, are 
prerequisites for the action, as under the German CC 1004, in the socialist systems and, for the most part, under Anglo-
American law. To a substantial extent, however, modern law has outgrown these requirements. German and Swiss practice 
admit a complaint for injunctive relief even before an initial violation; and Anglo-American law has developed the quia 
timet injunction for just this purpose” (Types of relief Available (Judicial remedies). International Encyclopedia of Com-
parative Law, v. 16, p. 54).
10  Art. 156 da Lei 633/41: “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in 
virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire 
in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione...”.
11  RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitoria, p. 92; FRIGNANI, Aldo. Inibitoria, Enciclopedia del diritto, 
, p. 560.
12  Como dizem Rapisarda e Taruffo, “in sostanza, la concezione meramente risarcitoria della tutela di condanna apre dei 
vuoti di grande rilievo nell’attuazione concreta della garanzia di cui all’art. 24, 1 co., Cost.; per contro, l’estensione di tale 
garanzia alle situazioni sostanziali non tutelabili in via risarcitoria impone di ammettere per esse la tutela inibitoria. Essa 
deve, quindi, essere atipica, proprio per poter svolgere la funzione generale di tutela prevista dalla norma costituzionale” 
(Inibitoria, Enciclopedia Giuridica Trecanni, p. 9).
13  ANDOLINA, Italo e VIGNERA, Giuseppe. Il modelo costituzionale del processo civile italiano. Torino: Giappichelli, 
1990. p. 89; COMOGLIO, Luigi Paolo. Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca). Bologna-Roma: Zanichelli-
Foro Italiano, 1981. p. 1 e ss.; DI MAJO, Adolfo. La tutela civile dei diritti,  p. 1; Proto PISANI, Andrea. Brevi note in tema 
di tutela specifica e tutela risarcitoria, Foro Italiano, 1983, p. 128 e ss.; TARUFFO, Michele. Note sul diritto alla condanna 
e all’esecuzione, Rivista Critica del Diritto Privato,  p. 635 e ss.; TOMMASEO, Ferruccio. Appunti di diritto processuale 
civile,  p. 169 e ss.
14  “A prescindire dal fatto che la tutela inibitoria appare sempre di più generalizzata a nuove categorie di diritti (oltre quelli 
tradizionali), è da sottolineare comunque che essa, proprio per la sua funzione di prevenzione, non può non ritenersi parte 
integrante di un complessivo sistema di tutela dei diritti, ove naturalmente sussistano le ragioni della prevenzione. Il fon-
damento più immediato di essa è il principio costituzionale secondo cui la tutela dei diritti deve essere ‘effettiva’ (art. 24)” 
(DI MAJO, Adolfo. Forme e tecniche di tutela. Processo e tecniche di attuazione dei diritti,  p. 30).
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ou da atividade, ao passo que na primeira a ilicitude não é relacionada com a ação, 
mas com o efeito que dela decorre e se propaga no tempo.

Se é correto inibir a continuação de uma ação ou de uma atividade, o ilícito, 
cujos efeitos são continuados, deve ser removido. Quando o ilícito se relaciona 
com os efeitos da ação que se exauriu, basta remover o ato que ainda produz 
efeitos, pois não se teme a continuação do agir, porém somente a continuação dos 
efeitos derivados do agir que se exauriu.

A ação inibitória diz respeito à ação ilícita continuada, e não ao ilícito cujos 
efeitos perduram no tempo. Isso por uma razão lógica: O autor somente tem inte-
resse em inibir algo que pode continuar ou ser feito e não o que já se exauriu ou 
foi realizado. No caso em que o ilícito já foi cometido, não há temor a respeito do 
que pode ocorrer, uma vez que o ato já foi praticado. Como esse ato tem eficácia 
continuada, sabe-se de antemão que os seus efeitos prosseguirão no tempo. Por-
tanto, no caso de ato com eficácia ilícita continuada, o autor deve apontar para o 
que já aconteceu, pedindo a remoção do ato que ainda produz efeitos. 

Exemplificando: a atividade que gera fumaça poluente constitui agir ilícito 
continuado. Isto é, a ilicitude pode ser medida pelo tempo em que a ação se de-
senvolve. Nessa hipótese, há como usar a ação inibitória, pois o juiz pode impe-
dir a continuação do agir. Contudo, no caso de despejo de lixo tóxico em local 
proibido, há ato ilícito – que depende apenas de uma ação que se exauriu – de 
eficácia continuada. Nesse caso, basta a remoção do ilícito, ou melhor, que a tu-
tela jurisdicional remova o ato já praticado para que, por conseqüência, cessem 
os seus efeitos ilícitos.

Portanto, a ação inibitória deve atuar quando se teme a continuação de ação 
ilícita, enquanto a ação de remoção de ilícito deve se preocupar com o ilícito de 
eficácia continuada.

1.6 tutela inibitória mediante imposição de não-fazer e de fazer

Considerando-se as antigas normas, que apenas distribuíam direitos, o medo 
de violação de um direito nada mais podia ser do que o temor de uma ação posi-
tiva, ou seja, de um fazer. 

Entretanto, quando se percebeu o dever do Estado de editar normas para 
proteger os direitos fundamentais – por exemplo, o dever de proteger o consumi-
dor e o meio ambiente –, as normas jurídicas “civis” também assumiram função 
preventiva,15 que até então era reservada às normas penais. Essa função preventiva 
passou a ser exercida mediante normas proibitivas e impositivas de condutas. Na 

15  Gabriel Stiglitz e Rubén Stiglitz, salientando a revolução provocada pela nova natureza de algumas normas, como as de 
proteção do consumidor, afirmam que estas, em vista da sua natureza preventiva, representam uma das mais importantes 
superações do sistema clássico, que somente admitia “la reacción jurídica frente al daño ya producido”. Acrescentam que 
isso seria “absolutamente estéril no âmbito da proteção do consumidor, pois os custos sociais que deixam como seqüelas 
(não apenas ao consumidor, mas também ao próprio mercado), os acidentes de consumo e as práticas abusivas, não são 
reparáveis através dos mecanismos sancionatórios tradicionais” (Derechos y defensa de los consumidores. Buenos Aires: 
La Rocca, 1994. p. 76-77).
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verdade, com a evolução da sociedade, cada vez mais surgiram direitos depen-
dentes de algo que deveria ser feito, não mais bastando a simples abstenção 
(ou não-violação). Ou seja, o próprio direito material passou a depender de 
ações positivas. Essas últimas passaram a ser imprescindíveis para a preven-
ção dos direitos. 

Isso significa que a prevenção deixou de se contentar apenas com a abs-
tenção, passando a exigir um fazer. Nessa perspectiva, ficou fácil perceber 
que o ilícito poderia ser, além de comissivo, também omissivo. Se alguém 
possui dever de fazer para que um direito não seja violado, é evidente que o 
não-fazer implica em ato contrário ao direito, o qual pode ser qualificado de 
ilícito omissivo.

Dessa forma, torna-se claro que a ação inibitória não visa somente impor 
uma abstenção, contentando-se, assim, com um não-fazer. O seu objetivo é evitar 
o ilícito, seja ele comissivo ou omissivo, razão pela qual pode exigir um não-fazer 
ou um fazer, conforme o caso.16

O direito brasileiro possui normas processuais (arts. 84, CDC, e 461, CPC) 
que autorizam ao juiz não apenas impor um fazer ou um não-fazer, como também 
impor um fazer quando houver sido pedido um não-fazer, desde que o fazer seja 
mais adequado à proteção do direito no caso concreto. 

De modo que, se o direito material exige um não-fazer, nada impede que 
o juiz ordene um fazer para que o direito seja efetivamente tutelado. Assim, por 
exemplo, se alguém está proibido de perturbar a vizinhança, nada obsta que o juiz, 
em vez de ordenar a paralisação da atividade, imponha a instalação de determi-
nado equipamento. Nesse caso, partindo-se da premissa de que não há regra de 
direito material que obrigue a instalação do equipamento, a imposição do fazer 
decorre do poder conferido ao juiz, pela legislação processual (arts. 84, CDC, 
e 461, CPC), de se valer – evidentemente mediante fundamentação – da medida 
executiva mais adequada ao caso concreto.

Todavia, quando é o próprio direito material, com o objetivo de assegurar 
a prevenção, que estabelece um dever de fazer, a violação da norma já configura 
violação de dever positivo. Assim, a diferença é que, na hipótese do parágrafo 
anterior, estabelece-se dever negativo e, nesta última, dever positivo. Entretanto, 
se o dever negativo pode levar a uma ordem de fazer (em razão da legislação 
processual), e nesse caso há prestação de tutela inibitória positiva, é pouco mais 
do que óbvio que a ordem judicial de fazer, que objetiva impor a observância do 
dever positivo, constitui tutela inibitória positiva. 

Supor que a ordem para o cumprimento de dever de fazer não constitui tu-
tela inibitória seria o mesmo que aceitar que a inibitória positiva somente existe 
quando o direito material não prevê dever positivo, mas apenas dever negativo. É 

16  Há, no direito anglo-americano, o que se chama de prohibitory injunction e mandatory injunction, a primeira consistindo 
em ordem que impõe um não fazer e a segunda em ordem que impõe um fazer. Como esclarecem Baker e Langan, “an 
injunction restraining the doing or continuance of some wrongful act is called prohibitory or restrictive. An injunction to 
restrain the continuance of some wrongful omission is called mandatory (Snell’s principles of equity. London: Sweet & 
Maxwell, 1982. p. 625).
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esquecer que o próprio direito material, em alguns casos, possui função preven-
tiva, e que a tutela jurisdicional destinada à atuação deste direito não tem como 
perder o caráter inibitório da norma não observada.

A dificuldade de compreender a ação inibitória positiva deriva da confusão 
entre os planos do direito material e do direito processual. É preciso esclarecer que 
a tutela do direito pode ser prestada pela norma de direito material, pela “atividade 
administrativa” e pelo processo jurisdicional. Ou melhor, a tutela jurisdicional é 
somente uma das espécies de tutela dos direitos. No plano do direito material há 
exigências de simples abstenção e de condutas positivas e, por esse motivo, de-
senvolve-se a noção de ilícito comissivo e omissivo. Em uma perspectiva apenas 
processual, ninguém pode negar a inexistência dessas modalidades de ilícito. No 
plano exclusivamente processual, considerando-se as normas dos arts. 461, CPC, e 
84, CDC, verifica-se que foi conferido ao juiz o poder de adequar a medida execu-
tiva ao caso concreto e, assim, de conferir uma ordem de fazer, ainda que o direito 
material preveja somente a abstenção. Contudo, quando é o próprio direito material 
que exige um dever positivo para proteger um direito, a violação da regra deixa ver 
que um ilícito omissivo foi produzido, e, assim, que um fazer, necessário para a pre-
venção, deixou de ser praticado. Nesse caso, quando se requer, com base na legisla-
ção processual, a observância do fazer, exige-se o cumprimento do dever, imposto 
pela norma, para a prevenção do direito. Melhor explicando: nessa última hipótese, 
como a função preventiva da norma depende do fazer, a sua imposição (do fazer) 
pelo juiz nada mais é do que a realização do desejo preventivo do direito material, 
e assim significa tutela jurisdicional preventiva, e, portanto, tutela jurisdicional ini-
bitória (contra o ilícito comissivo contrário à função preventiva da norma).

Imaginar que a tutela inibitória somente pode impor um não-fazer é esque-
cer que o próprio direito processual (arts. 461, CPC, e 84, CDC) dá ao juiz o poder 
de exigir um fazer, quando foi pedido um não-fazer, com o objetivo de viabilizar 
uma tutela jurisdicional mais efetiva, e, mais que isso, que existem normas de 
direito de material que, com o objetivo de prevenção, impõem condutas positivas. 
Ora, se a norma de direito material impõe uma conduta positiva com o fim de 
proteger um direito, é evidente que a ordem judicial de fazer, no caso em que o 
dever positivo foi violado, presta tutela jurisdicional inibitória.

Se a tutela inibitória pode ser usada para impor um fazer quando a norma já 
foi violada, a sua oportunidade é ainda mais evidente nos casos em que se teme 
a violação ou a repetição da violação. Exemplificando: se uma norma obriga as 
indústrias de cigarro a informar o consumidor sobre os efeitos nocivos de seu 
produto, e determinada indústria já veiculou propaganda sem conter essa infor-
mação, é lógica a possibilidade de o legitimado à ação coletiva requerer, mediante 
ação inibitória coletiva (ver a seguir), que o juiz ordene, sob pena de multa, que a 
informação seja realizada quando da próxima propaganda, dando-se efetividade à 
norma que objetiva proteger a saúde dos cidadãos.

Há direitos fundamentais que não podem ser vistos como direitos de defesa 
(direitos que se contentam em afastar a intromissão do Estado), mas como direitos 
a algo, ou seja, como direitos a prestações. Dentro do gênero direitos a prestações 
estão incluídos os direitos à proteção. 
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Nos casos em que a norma define um dever de prestação fática ao Estado, 
não é correto pensar que tal dever não possa ser pensado como uma atribuição 
para a proteção, imaginando-se que ao direito à proteção bastariam prestações 
direcionadas a exigir dos particulares a não-violação dos direitos.

Quando se consideram as prestações de proteção, não é correto associá-las 
a ações normativas ou fáticas dirigidas apenas a proteger um particular contra o 
outro. Ora, se uma norma define um dever fático ao Estado, pouco importa se esse 
é um dever de fazer observar uma norma (por exemplo) ou um dever de realizar 
algo para proteger um direito. Em outras palavras, não é correto pensar que o 
dever do Estado de fiscalizar a proibição de corte de árvores possui natureza dis-
tinta do dever do Estado de tratar dos esgotos urbanos e industriais.

É certo que nem todo dever de prestação fática configura dever de prestar 
algo para a prevenção. Para que se possa dizer que tal dever se destina à preven-
ção, deve-se considerar a finalidade do dever. Lembre-se que a Constituição Fede-
ral, no seu art. 225, caput, afirma expressamente que incumbe ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes 
e futuras gerações. Assim, por exemplo, quando se retira do art. 208 da Consti-
tuição do Estado de São Paulo o dever do Município de tratar da higiene dos rios, 
para evitar a poluição do meio ambiente, não há como deixar de concluir que esse 
dever se destina a proteger um bem inviolável. Referindo-se exatamente a essa 
questão, anota Alvaro Luiz Valery Mirra que o Poder Público, nesse caso, “deve 
agir para alcançar o fim previsto na norma, ação essa precipuamente preventiva”, 
pouco importando que essa atuação ocorra sem ou com a intermediação do Poder 
Judiciário, uma vez que “tal atividade não pode ser postergada por razões de opor-
tunidade e conveniência nem mesmo sob a alegação de contingências de ordem 
financeira e orçamentária”.17

Esse dever de realizar algo objetiva preservar ou proteger o meio ambiente, 
não importando que não seja um dever de atuar sobre os particulares (ação nor-
mativa ou, por exemplo, fiscalizadora), mas sim um dever de fazer algo que incida 
diretamente sobre o direito fundamental (tratamento de um rio). É evidente que o 
dever de tratar de um rio deve ser englobado no dever de proteção do Estado aos 
bens fundamentais. 

Se o processo serve para permitir a obtenção da tutela do direito, e o direi-
to material, visando à preservação do meio ambiente, confere ao Poder Público 
determinado dever de fazer, é certo que a ação processual, ao tomar em conside-
ração esse dever, objetiva evitar que a omissão ilícita se perpetue como fonte de 
danos. A não ação, quando o Estado possui dever de atuar para proteger um bem, 
configura “ação” que precisa ser suprimida para que a fonte dos danos não fique 
aberta. O ilícito, assim como a fonte dos danos que não foi secada em virtude da 
omissão, perpetua-se no tempo, constituindo um não-agir continuado. Assim, a 
tutela jurisdicional que objetiva obrigar a Administração a praticar o ato necessá-

17  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Limites e controle dos atos do Poder Público em matéria ambiental. Ação civil pública. 
São Paulo: RT, 1995. p. 56.
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rio para que o ilícito não se perpetue possui a mesma natureza do dever de fazer 
não observado. Não há dúvida que essa tutela jurisdicional determina o adimple-
mento de um dever. Mas, se o próprio dever possui o fim de evitar a violação do 
meio ambiente, a ação voltada a efetivá-lo logicamente presta tutela inibitória, ou 
melhor, a própria prevenção desejada pelo direito material.18

Quem não raciocina com a distinção entre dano e ilícito realmente não tem con-
dições de pensar em ilícito que se perpetua como fonte de danos. O não-cumprimento 
de um dever legal por parte da Administração, necessário para evitar a degradação 
do meio ambiente, perpetua-se no tempo. A distinção entre ato contrário ao direito 
(ilícito) e fato danoso permite enxergar que a simples violação de um dever pode abrir 
ensejo a danos, na medida em que a omissão ilícita caminha no tempo. Em um caso 
como esse, a ação processual não se volta contra um ato ilícito ou fato danoso que 
já se exauriu, mas sim contra uma omissão ilícita que prossegue no tempo. Tanto é 
verdade que, se, depois de violado o dever, a Administração realizar o ato, não haverá 
simples outorga de ressarcimento, mas evitar-se-á que danos sejam ocasionados. 

A prática desse ato não configura simples observância de um dever, desti-
tuída de qualquer conteúdo, mas sim o cumprimento de um dever instituído com 
finalidade de prevenção.19 O próprio direito material, ao impor dever ao Poder 
Público, objetiva conferir prevenção ao meio ambiente. Trata-se de observância 
de prestação material imprescindível para o Estado se desincumbir do seu dever 
de proteção ao direito fundamental. 

Ao considerar a natureza desse dever, o juiz pode identificar a verdadeira 
situação concreta, que não só não pode perder de vista a inviolabilidade do direi-
to, como também não pode permitir que o magistrado se deixe seduzir por teses 
que podem ter racionalidade em países como a Alemanha e os Estados Unidos, 
mas que não se importam, nem de longe, com a realidade brasileira. Observe-se 
que, apenas quando se toma em conta a razão do dever imposto ao Estado e a 
sua imprescindibilidade para evitar a degradação do meio ambiente, é possível 
perceber a necessidade e a impostergabilidade da prestação, que não pode, então, 
ficar submetida a meras alegações de impossibilidade orçamentária.

Nesse caso, as costumeiras alegações de conveniência e oportunidade são 
mais do que descabidas, e a mera afirmação de indisponibilidade orçamentária 
não pode desonerar o Estado do seu dever, sob pena de se admitir que ele pode 
entender que não deve dispor de dinheiro para evitar a degradação de um direito 
afirmado inviolável pela própria Constituição Federal. É por isso que a ação cole-
tiva – fundada no art. 84 do CDC –, voltada à obtenção dessa prestação, objetiva 
evidente tutela preventiva ou inibitória do direito ambiental,20 que não pode ser 
vista como uma simples e neutra tutela de um dever legal.

18  MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória,  p. 109.
19  Idem, p. 110.
20  A doutrina fala expressamente na omissão estatal que abre oportunidade para que sejam produzidos danos ambientais. 
Segundo Álvaro Luiz Valery Mirra, “a prática tem revelado inúmeras situações em que o Poder Público, notadamente a 
Administração, deixa de agir, omite-se no cumprimento do seu dever de adotar as medidas necessárias à proteção de bens 
e recursos ambientais, causando com isso diretamente danos ao meio ambiente ou permitindo que degradações ambientais 
se concretizem” (Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 367).
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Anote-se, aliás, que, se o Estado realmente demonstrar (o ônus da prova 
é seu) sua impossibilidade orçamentária, a conclusão será a de que ilegalmente 
deixou de considerar tal necessidade. Portanto, o juiz deverá ordenar sob pena de 
multa que o Estado não só inclua, em seu próximo orçamento, dinheiro necessário 
para a realização da prestação, mas também que o use de modo a cumprir o seu 
dever constitucional. 

O grande problema, como é fácil perceber, será o de que a multa – em 
qualquer um dos casos acima – não poderá incidir em relação à pessoa jurídica 
de direito público, mas sim sobre a pessoa física da autoridade pública. Como 
essa multa possui fim coercitivo, não há como imaginar que ela possa incidir 
sobre um patrimônio, na hipótese o patrimônio da pessoa jurídica. Tal multa, 
diante de sua finalidade, somente pode visar uma vontade. Como a pessoa jurí-
dica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, a multa coerciti-
va somente pode ter sentido se imposta diretamente à autoridade capaz de dar 
atendimento à decisão judicial. 

Não se diga, simplesmente, que não se pode impor multa em relação a quem 
não é parte no processo. É que essa multa não constitui pena, mas somente ame-
aça para que alguém, de quem depende o cumprimento da ordem judicial, atue 
em conformidade com a decisão. É claro que a multa apenas pode ser direcionada 
à autoridade que tem capacidade para atender a decisão, e não outra. Perceba-se 
que a autoridade sempre terá a escolha entre obedecer ao juiz ou arcar com a 
multa. Não há nada de arbitrário aí, pois a autoridade, diante da decisão judicial, 
deve cumprir a ordem. O contrário seria admitir que a autoridade pode descumprir 
decisão jurisdicional que determina a observância de prestação que decorre de 
dever constitucional. Seria admitir, de uma só vez, que é possível desobedecer à 
lei e ao juiz. 

2. tutelA de remoção do IlíCIto

2.1 Introdução

Se a ação inibitória se destina a impedir a prática, a repetição ou a continua-
ção do ilícito, a ação de remoção do ilícito, como o próprio nome indica, dirige-se 
a remover os efeitos de uma ação ilícita que já ocorreu.

Frise-se que a ação inibitória, quando voltada a impedir a repetição do ilícito, 
tem por fim evitar a ocorrência de outro ilícito. Quando a ação inibitória objetiva 
inibir a continuação do ilícito, a tutela tem por escopo evitar o prosseguimento de 
um agir ou de uma atividade ilícita. Note-se que a ação inibitória somente cabe 
quando se teme um agir ou uma atividade. Ou melhor, a ação inibitória apenas 
pode ser utilizada quando a providência jurisdicional for capaz de inibir o agir 
ou o seu prosseguimento, e não quando este já houver sido praticado, estando 
presentes apenas os seus efeitos. 

Há diferença entre temer o prosseguimento de uma atividade ilícita e temer 
que os efeitos ilícitos de uma ação já praticada continuem a se propagar. Se o 
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infrator já cometeu a ação cujos efeitos ilícitos permanecem, basta a remoção da 
situação de ilicitude. Nesse caso, ao contrário do que ocorre com a ação inibitó-
ria, o ilícito que se deseja atingir está no passado, e não no futuro. 

A dificuldade de compreender a ação de remoção do ilícito advém da falta de 
distinção entre ato ilícito e dano. Quando se associa ilícito e dano, conclui-se que 
toda ação processual voltada contra o ilícito é ação ressarcitória ou de reparação 
do dano. Acontece que há ilícitos cujos efeitos se propagam no tempo, abrindo as 
portas para a produção de danos. Isso demonstra que o dano é uma conseqüência 
eventual do ilícito e, além disto, que não há cabimento em esperar pelo dano para 
poder invocar a prestação jurisdicional. 

A prática de ato contrário ao direito já é suficiente para colocar o processo 
civil em funcionamento, dando-lhe a possibilidade de remover o ilícito e, assim, 
de tutelar adequadamente os direitos e de realizar o desejo preventivo do direito 
material. 

2.2 Fundamentos da tutela de remoção do ilícito 

Assim como a ação inibitória, a ação de remoção do ilícito é decorrência do 
próprio direito material, especialmente das normas que estabelecem condutas de 
não-fazer para proteger os direitos.

Determinadas situações, quando contrárias a certos direitos, devem ser re-
movidas. É o caso da divulgação, por meio de outdoor, de propaganda que confi-
gura concorrência desleal. A divulgação dessa propaganda constitui ilícito, embo-
ra esse último possua efeitos que caminham no tempo. 

No entanto, a evidência da necessidade da remoção do ilícito está na neces-
sidade de dar efetividade às normas de direito material que, objetivando a preven-
ção, proíbem certas condutas. Se o direito material, para evitar dano, proíbe uma 
conduta, é evidente que a sua violação deve abrir ensejo a uma ação processual 
a ela ajustada. Ora, essa ação somente pode ser a de remoção do ilícito, uma vez 
que o direito material, nesse caso, apenas pode ser reavivado com a remoção dos 
efeitos concretos do ato contrário ao direito.

Em outras palavras, de nada adiantaria a norma de direito material que 
proíbe um agir se não existisse a possibilidade de uma ação processual capaz de 
permitir a remoção dos seus efeitos concretos. Portanto, essa ação também en-
contra fundamento no art. 5.º, XXXV, da CF, que consagra o direito fundamental 
à tutela jurisdicional efetiva.

2.3 Ilícito de eficácia continuada

A ação de remoção do ilícito, como já adiantado, não se dirige contra um 
agir continuado, mas sim contra uma ação que se exauriu enquanto agir, mas cujos 
efeitos ainda se propagam no tempo.

Quando o dano se identifica cronologicamente com o ilícito, basta a tutela 
ressarcitória. No caso em que o ilícito não produziu dano e não abre margem para 
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a sua produção, não há sequer razão para a ação de remoção do ilícito. Apenas 
quando o ilícito se prolonga no tempo, deixando em aberto a possibilidade de 
danos, é que há interesse de agir em sua remoção. Nesse caso, fala-se em ilícito 
de eficácia continuada. Frise-se que, nessa hipótese, não é a ação ou o agir que são 
continuados, sobrevivendo apenas os efeitos do ilícito, o qual se concretizou, em 
termos de agir, em uma única ação. 

Ora, se a ação já foi praticada, e apenas os seus efeitos se perpetuam, basta 
a remoção do ilícito, pois não se teme, no caso, uma ação que possa prosseguir 
no tempo.

2.4 A ação de remoção é voltada ao ilícito passado e ao dano futuro

Como já foi possível perceber, a ação de remoção do ilícito possui duas dire-
ções. De um lado olha para trás, mirando um ato que já ocorreu; de outro zela pelo 
futuro, ainda que indiretamente, impedindo que danos sejam produzidos. 

Assim, em relação ao ato contrário ao direito, que é o verdadeiro alvo ata-
cado, a ação de remoção é repressiva. A sua preventividade é indireta, ou melhor, 
conseqüência imediata da sua finalidade, uma vez que a remoção do ilícito impe-
de a ocorrência de danos.

Essa espécie de ação, ao remover o ilícito, dá tutela ao direito absoluto, inde-
pendentemente do dano. O seu efeito preventivo mais evidente, porém, advém de 
sua ligação com a regra de direito material que, visando proteger um direito, proíbe 
uma conduta. A ação de remoção do ilícito é imprescindível para dar efetividade à 
proibição, e assim realizar o próprio desejo preventivo da norma não observada. 

Como essa ação se volta contra o ilícito, ela logicamente não tem como pres-
supostos o dano e o elemento subjetivo relativo à imputação ressarcitória.21

2.5 tutela de remoção do ilícito e tutela ressarcitória na forma específica

Como o ilícito não se confunde com o dano, constituindo-se em um primeiro 
degrau no caminho que pode gerá-lo,22 fica fácil demonstrar que a supressão do 
ilícito nada mais é do que a eliminação da fonte do dano. 

A remoção do ilícito constitui a remoção da causa do eventual dano.23 Por-
tanto, não há como confundir a reparação do dano com a remoção da sua causa. A 
remoção da causa do dano elimina a possibilidade da sua produção, ao passo que 
o ressarcimento tem por objetivo corrigir o estrago por ele ocasionado.

21  Como diz Bonasi Benucci: “Il motivo per il quale la dominante dottrina intravede nella colpa un elemento costitutivo 
dell’illecito civile va ricercato, a nostro avviso, nel fatto che l’illecito si è sempre esaminato sotto l’angolo visuale della 
responsabilità per i danni ad esso conseguenti: e poiché la sussistenza della responsabilità per tali danni è normalmente 
condizionata alla colpa (art. 2043 c.c.), si è costruito l’illecito su base soggettiva ossia sulla base della colpa dell’agente” 
(Atto illecito e concorrenza sleale. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1957, p. 579).
22  Isso em regra, pois, como é sabido, existe obrigação de ressarcir derivada de ato lícito.
23  MÒCCIOLA, Michele. Problemi del risarcimento del danno in forma specifica nella giurisprudenza. Rivista Critica del 
Diritto Privato, 1984, p. 380-381.
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Para remover o ilícito ou a causa do dano basta restabelecer a situação que 
era anterior ao ilícito. Dessa maneira ocorrerá a sua supressão, secando-se a fonte 
capaz de gerar o dano. Contudo, no caso de reparação do dano é preciso corrigir 
integralmente o estrago provocado pelo fato danoso.

O ressarcimento não pode se resumir ao mero restabelecimento da situação 
anterior à do ilícito. Ressarcir é estabelecer o que deveria existir caso o dano não 
houvesse ocorrido.24 O dano deve ser sancionado com a sua integral eliminação, 
ou mediante a correção da totalidade do prejuízo cometido. Todavia, no caso de 
mero ilícito, basta a sua supressão, ou melhor, a eliminação da fonte do eventual 
prejuízo que deve ser reparado.25

Se há casos em que é impossível o estabelecimento de uma situação equi-
valente àquela que existiria caso o dano não houvesse ocorrido, certamente 
será possível gerar uma situação que satisfaz, em parte, a necessidade de sua 
reparação.26 Assim, por exemplo, se somente é possível, no caso da poluição 
de um rio, o estabelecimento de uma situação parcialmente equivalente àquela 
que existia antes da poluição, apenas parcela do dano será ressarcida por meio 
da tutela ressarcitória na forma específica. A outra parcela do dano, que não 
poderá ficar sem sanção, terá que ser ressarcida por meio do pagamento de 
dinheiro.27 No caso de corte de árvores, a determinação do plantio de pequenas 
árvores, evidentemente não equivalentes àquelas que existiriam caso o corte não 
houvesse ocorrido, configura apenas ressarcimento parcial do dano, sendo ne-
cessária, também nesse caso, para que o dano seja adequadamente sancionado, 
a cumulação da tutela ressarcitória na forma específica com a tutela ressarcitória 
pelo equivalente monetário.28

Perceba-se que, no caso de remoção do ilícito, descabe imaginar uma tutela 
que, por atender apenas parcialmente a necessidade de remoção, deve ser com-
plementada com uma sanção ressarcitória. Até porque não há como pensar em 
remoção do ilícito complementada por ressarcimento pelo equivalente, uma vez 
que remoção e ressarcimento não se misturam. No plano administrativo, a remo-
ção pode ser cumulada com a sanção punitiva – e não ressarcitória. Por exemplo: 
o despejo de lixo tóxico em local proibido não só pode ser objeto de remoção do 
ilícito, como pode gerar a imposição de multa pecuniária (sanção punitiva).

24  Consoante explica Helmut Rübmann, o § 249 do CC alemão fala em obrigação de estabelecer a situação que existiria 
caso o dano não houvesse ocorrido. “§ 249 Satz 1 gibt dem Gläubiger einen Anspruch auf Herstellung in Natur” (Kom-
mentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Darmstadt: Luchtenhand, 1980. p. 185).
25  Como ensina Adolfo di Majo, a diferenciação entre remoção do ilícito e ressarcimento na forma específica é necessária 
para evidenciar que o ressarcimento na forma específica objetiva eliminar as conseqüências prejudiciais do fato danoso 
e não simplesmente restaurar o status quo ante. Conforme adverte o jurista, garantir o ressarcimento na forma específica 
quer dizer, em outras palavras, assegurar a reconstituição da mesma situação de fato que existiria caso o dano não houvesse 
ocorrido (La tutela civile dei diritti,  p. 225).
26  Ver ERMAN, Peter. Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Münster: Aschendorf, 1993. v. 1, p. 22.
27  Conforme será melhor explicado adiante, o ressarcimento pode ser prestado de duas maneiras: na forma específica ou 
pelo equivalente monetário. Lembre-se que ressarcir é reparar e, assim, em princípio implica em uma obrigação de fazer 
fungível ou em uma obrigação de entregar coisa igual à destruída. O ressarcimento pelo equivalente monetário nada mais 
é do que a obrigação de pagar a soma equivalente ao valor do dano, e desta maneira deve ser vista como uma forma de 
reparação não adequada ao ressarcimento de direitos do porte do direito ao meio ambiente.
28  MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória,  p. 474-475.
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Nessa perspectiva, fica clara a distinção entre remoção ou sanção contra o 
ilícito e ressarcimento ou sanção contra o dano.

3. AsPeCtos Comuns às tutelAs InIbItÓrIA e de remoção do IlíCIto 

3.1 A impossibilidade da cognição do dano como pressuposto de efetividade das ações 
inibitória e de remoção do ilícito

Como já foi visto, as ações inibitória e de remoção do ilícito se dirigem con-
tra o ato contrário ao direito, e assim não têm entre seus pressupostos o dano e o 
elemento subjetivo (culpa ou dolo), relacionados à imputação ressarcitória.

Assim, a não ser nos casos em que se teme um ilícito que se identifica crono-
logicamente com o dano, o autor não deve e não precisa invocar dano para obter a 
tutela inibitória. De outro lado, no caso de ação de remoção, existindo regra esta-
belecendo um ilícito, a invocação da violação da norma é suficiente para permitir 
a remoção do ilícito de eficácia continuada. 

Os problemas das ações inibitória e de remoção, nessas hipóteses, são jus-
tamente os dos limites da defesa do réu e o da extensão da cognição judicial. Ou 
seja, o que se pergunta é se, quando basta evidenciar a proibição de uma conduta, 
há como justificar a impossibilidade de o réu discutir o dano e o juiz perguntar 
sobre ele nessas ações. 

Não temos dúvida que sim. No caso de direito absoluto, pouco importa o fato 
danoso, uma vez que o seu titular tem o direito de impedir qualquer ato que lhe 
seja contrário. O mesmo acontece em relação a normas que, embora relacionadas 
a direitos individuais, objetivam protegê-los mediante a vedação de condutas.

Mas o que mais importa são as normas que, também por intermédio da proi-
bição de condutas ou ações, protegem direitos transindividuais (direito ao meio 
ambiente, direito do consumidor etc.). Ora, se a norma objetiva dar tutela ao direi-
to, impedindo certa conduta, ela foi editada justamente porque a sua prática pode 
trazer danos, e por isso deve ser evitada. Assim, ampliar a cognição das ações 
inibitória e de remoção do ilícito, viabilizando a discussão do dano, é o mesmo 
que negar a norma jurídica. Em outros termos: caso o réu pudesse negar a norma, 
afirmando que sua conduta não produziria dano, a norma não teria significação 
alguma. Do que adiantaria a norma proibir uma conduta, por entendê-la capaz 
de produzir dano, se o procedimento judicial abrisse oportunidade à discussão 
do que foi nela pressuposto? Pense-se, por exemplo, na norma que proíbe a ven-
da de determinado remédio ou produto, reputados nocivos ao consumidor. Caso 
não existissem ações voltadas a impor a vontade da norma, sempre seria possível 
a comercialização de remédio ou produto afirmado nocivo pela legislação. Não 
existiria, nessa perspectiva, ação capaz de inibir ou remover o ilícito, pois o réu 
sempre poderia apresentar contestação dizendo que tal comercialização não iria 
trazer danos. Portanto, essas ações seriam reduzidas, no máximo, a uma ação con-
tra a probabilidade de dano. E daí novamente apareceria a pergunta: Qual a razão 
de ser das normas de proteção?
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Frise-se que essas normas nada mais são do que frutos do dever de proteção 
do Estado – proteção normativa material. Isto é, tais normas são editadas a partir 
da premissa de que certas condutas devem ser evitadas. Entretanto, para o Estado 
efetivamente cumprir o seu dever de proteção, não é suficiente a chamada prote-
ção normativa material, sendo necessárias, também, a proteção normativa proces-
sual (regras instituidoras de técnicas processuais adequadas à proteção) e a tutela 
jurisdicional, entendida em sua dimensão de prestação jurisdicional de proteção. 

Se o dever de proteção do Estado se espraia nesses três setores, obviamente 
não basta a norma de proteção. É necessário que o Estado estabeleça técnica pro-
cessual idônea à sua efetivação e que o juiz preste uma forma de tutela jurisdicio-
nal que seja realmente capaz de lhe outorgar utilidade. 

Aliás, ao se ligar a efetivação da norma de direito material com a necessi-
dade de atuação do ordenamento jurídico, fica claro que a busca da realização do 
desejo da norma não pode se relacionar apenas ao dever de proteção dos direitos 
fundamentais. Explique-se: a norma de direito material protetiva deve ser atuada, 
pouco importando o objeto da sua proteção. 

Tem-se, a partir daí, a idéia de que devem existir ações processuais desti-
nadas apenas a dar atuação ao desejo das normas, seja evitando (ação inibitória 
negativa) ou impondo (ação inibitória positiva) condutas, seja eliminando o ato 
que, embora proibido, foi praticado (ação de remoção do ilícito). 

Nesse exato momento é que entra em jogo o labor da doutrina que liga o 
dever de proteção estatal à norma de direito material, ou que é consciente de que 
a atuação do ordenamento jurídico requer a atuação das normas protetivas. As 
ações inibitória e de remoção do ilícito constituem resultados de uma construção 
dogmática preocupada em dar ao processo a possibilidade de atuação das normas. 
Para tanto, essa elaboração dogmática não só parte de uma interpretação das 
regras processuais (arts. 461, CPC e 84, CDC) à luz do direito fundamental à tu-
tela jurisdicional efetiva, como ainda é obrigada a pensar no procedimento como 
algo materialmente sumarizado, ou melhor, em procedimento que não admite a 
discussão do dano, e assim deve possuir cognição parcial, a qual é plenamente 
legitimada pela necessidade de atuação das normas de proteção. 

A restrição da cognição em relação ao dano, nessas ações, encontra justifica-
tiva na necessidade de dar efetividade à norma. Portanto, não há nada de lesivo ao 
contraditório ou à igualdade em proibir a discussão do dano nas ações inibitória e 
de remoção do ilícito. Arbitrário e irracional seria dar a um perito a possibilidade 
de substituir o juízo técnico que fundamentou a atuação do legislador ao proibir, 
por exemplo, a comercialização de um produto.

Como é óbvio, não se quer dizer, por meio dessa argumentação, que aquilo 
que foi pressuposto pela norma jamais poderá ser questionado. O que se quer 
frisar é que nessas ações a cognição deve ficar restrita ao ato contrário ao direito, 
pois de outra forma simplesmente não haverá razão para a norma de direito ma-
terial e para a existência dessas ações processuais. Ou seja, da mesma forma que 
na ação possessória não se discute o domínio, nas ações inibitória e de remoção 
do ilícito não se discute o dano. Entretanto, e como é evidente, este poderá ser 
discutido mediante ação inversa posterior. 
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3.2 As ações inibitória e de remoção do ilícito diante i) da inexistência de regra 
de proibição, ii) da observância das normas técnicas e iii) do licenciamento da 
Administração Pública

O fato de as ações inibitória e de remoção do ilícito pressuporem, em princí-
pio, regras proibitivas de conduta, não significa que elas não possam ser utilizadas 
perante a inexistência dessas regras.

Lembre-se que, diante do gênero norma, há princípios e regras. Assim, quan-
do inexistir norma-regra definindo a proibição de determinada conduta, a norma 
constitucional que, por exemplo, institui o direito fundamental do consumidor ou 
o direito fundamental ao meio ambiente pode evidenciar a ilicitude. 

Aliás, o art. 10 do CDC afirma textualmente que “o fornecedor não pode-
rá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber 
apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança”. Se o 
fornecedor ameaça colocar produto ou serviço com essa característica no mercado, 
logicamente cabe a ação inibitória. Mas, em tal caso, diante da inexistência de nor-
ma específica de proibição da comercialização de determinado produto ou serviço, 
a cognição judicial deverá admitir a investigação do grau de nocividade ou periculo-
sidade do produto ou do serviço à saúde ou à segurança do consumidor.

Esse grau de nocividade ou periculosidade tem relação com a caracterís-
tica do produto, e não com a chamada “probabilidade de dano”. Quando certos 
produtos não podem ser postos no mercado, por serem altamente nocivos ou pe-
rigosos, parte-se do pressuposto que a sua fabricação ou exposição à venda (por 
exemplo) pode gerar danos. No entanto, essa pressuposição falta no caso em que 
se pensa em probabilidade do dano, pois a sua demonstração é necessária exata-
mente porque não pressuposta. Assim, a probabilidade de ilicitude pode exigir o 
aprofundamento da cognição na direção da novidade ou periculosidade do produ-
to. Mas isso, contudo, não significa examinar a probabilidade de dano. 

Do mesmo modo, quando já está exposto à venda produto cuja comerciali-
zação não é expressamente proibida na lei, é possível investigar a sua nocividade 
ou periculosidade. Nesse caso, o Ministério Público pode, por exemplo, pedir sua 
busca e apreensão por meio de ação de remoção. Contudo, nessa situação, embora 
deseje apenas a apreensão do produto, e não a imputação da sanção ressarcitória, 
o Ministério Público deverá demonstrar o alto grau de nocividade ou periculosida-
de do produto à saúde ou à segurança do consumidor. Como não é difícil perceber, 
a definição da periculosidade ou da nocividade não se faz para impor a sanção 
ressarcitória, mas sim para remover a causa do possível dano. Também não é o 
caso de pensar em probabilidade do dano, pois esta é presumida pela norma em 
caso de alto grau de nocividade ou periculosidade.

Além disso, diante de produto que atendeu às normas técnicas de produção, 
também é de admitir as ações inibitória e de remoção do ilícito. As normas téc-
nicas podem envelhecer e, assim, perder correspondência com a evolução da tec-
nologia. Como o objetivo dessas normas é proteger o consumidor, é evidente que 
aquele que deve ser tutelado por elas, ou mesmo aquele que tem legitimidade para 
tutelar os direitos do consumidor, pode discuti-las em juízo. De modo que, ainda 
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que um produto tenha atendido às regras técnicas, ele pode ser afirmado nocivo 
ou perigoso, quando então a cognição do juiz será aprofundada em relação a essa 
particular questão. Porém, o fato de um produto ser afirmado altamente nocivo ou 
perigoso dispensa a investigação acerca da probabilidade do dano, uma vez que 
esta, nesse caso, é presumida. Portanto, a situação é exatamente a mesma da rela-
tiva à ausência de norma proibitiva. Quando é evidenciada a periculosidade ou a 
nocividade, dispensa-se a investigação em torno da probabilidade de dano. 

É interessante analisar, ainda, os casos em que a Administração Pública li-
cencia uma atividade ou obra i) ao arrepio da necessidade de estudo do impacto 
ambiental; ii) desconsiderando, sem fundamentação, esse estudo; ou iii) basean-
do-se em estudo de impacto ambiental contraditório, incompleto ou fincado em 
omissão ou falsa descrição de informações relevantes. 

Nessas hipóteses, como é óbvio, não se pode pensar que não é possível inibir 
a atividade ou a obra (e, nesse caso, até removê-la) apenas porque o licenciamento 
foi concedido. Ora, se o licenciamento pode ser questionado judicialmente em 
todas essas situações, não pode haver dúvida quanto à possibilidade das ações 
inibitória e de remoção do ilícito. Com a desconstituição do licenciamento, deve 
haver inibição da atividade ou da obra e, se for o caso, a obra realizada – ou parte 
dela – deverá ser removida. Mas, diante dessa possibilidade, é inevitável, mais 
uma vez, a extensão da cognição. 

Entretanto, outra vez se perguntará se a cognição do juiz deverá se aprofun-
dar na probabilidade do dano. Ora, ao se desconstituir o licenciamento, evidencia-
se que a atividade ou a obra não tem suporte para prosseguir, e isso é o que basta 
para a concessão da tutela inibitória final, sendo completamente equivocado pen-
sar em probabilidade do dano. 

Frise-se que, quando basta evidenciar o alto grau de nocividade ou de pe-
riculosidade ou a ilegalidade do licenciamento para a concessão da tutela juris-
dicional, a probabilidade do dano não importa nem mesmo em relação à tutela 
antecipatória. Para a obtenção dessa última, basta demonstrar a probabilidade de 
alto grau de nocividade ou periculosidade ou ainda a probabilidade da ilegalidade 
do licenciamento. 

3.3 A prova

Na ação inibitória destinada a impedir a repetição ou a continuação de um 
agir ilícito, a prova da probabilidade do ilícito é facilitada em virtude de já ter 
ocorrido um ilícito ou de a ação ilícita já ter se iniciado. Diante da prova do fato 
passado (fato indiciário), e tomando-se em consideração a natureza do ilícito, 
torna-se fácil estabelecer um raciocínio (presuntivo) que, ainda que partindo de 
uma prova indiciária (prova que aponta para o fato futuro), permita a formação de 
um juízo (presunção) de probabilidade de ocorrência de um fato futuro. 

No caso em que nada ainda aconteceu, e apenas existe o temor da prática do 
ilícito, a prova também deve recair no que passou, embora esses fatos não consti-
tuam atos de igual natureza a aquele que se deseja evitar, ou ainda não configurem 
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o início da ação ilícita que se objetiva impedir a continuação. Nessa modalidade 
de ação inibitória somente é possível demonstrar fato de natureza diversa do temi-
do, muito embora tal fato deva ser um indício capaz de formar um juízo favorável 
ao autor. Assim, por exemplo, temendo-se a divulgação de notícia lesiva à perso-
nalidade, constituirá relevante indício, capaz de formar um juízo de procedência, 
a divulgação de anúncio, por parte de determinada rede de televisão, de que será 
divulgada a notícia. Tal prova indiciária é relevante meio para demonstrar que 
provavelmente a notícia será divulgada.29

Perceba-se que na ação inibitória é necessário demonstrar a probabilidade 
do ilícito, mas na ação de remoção do ilícito basta evidenciar a sua ocorrência. De 
modo que, na ação de remoção do ilícito, não é preciso provar um fato passado 
para indicar a probabilidade de um fato futuro, sendo suficiente provar um fato 
passado.

De qualquer maneira, apontando-se para a probabilidade ou para a ocorrên-
cia do ato ilícito, não basta demonstrar um ato qualquer, sendo necessário provar 
um ato ilícito que poderá ocorrer ou que já aconteceu. Esse qualificativo do ato, 
ou seja, sua ilicitude, exige o confronto entre a descrição do ato temido e o direito, 
constituindo uma “questão de direito”.

É possível que o réu não negue que praticou ou praticará o ato, mas apenas 
que este não tem ou terá a natureza ou a extensão daquele vedado pela norma. 
Nesse caso, tratando-se de ação inibitória, a prova não precisará demonstrar um 
fato indiciário que indique a probabilidade da ocorrência de outro, mas apenas 
que o ato que se pretende praticar é contrário ao direito. Na hipótese de ação de 
remoção, bastará a demonstração de que o ato praticado está em desacordo com 
o direito.

O que importa frisar, porém, é que bastará ao autor, em qualquer desses ca-
sos, fixar-se no ilícito e não no dano.

29  MARINONI, Luiz Guilherme. La prueba en la acción inhibitoria. La prueba – Homenaje al maestro Hernando Devis 
Echandía. Bogotá: Universidad Libre, 2002. p. 324 e ss.
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1. esPAços terrItorIAIs esPeCIAlmente ProteGIdos

A Constituição Federal, a fim de tornar efetivo o direito fundamental ao 
meio ambiente equilibrado, enunciado no caput do art. 225, prevê, como obriga-
ção do Poder Público, dentre outras, a criação, em todas as unidades da federação, 
de espaços territoriais especialmente protegidos – ETEP, cuja alteração ou desafe-
tação dependem da edição de lei formal1.

Conferiu a Constituição Federal, portanto, aos espaços ambientais, proteção 
bastante significativa, o que acabou por gerar divergências entre os autores acerca 
do alcance da expressão, na medida em que a Carta de 1988 não definiu o que 
seria espaço territorial especialmente protegido (ETEP). A divergência deu-se, 
principalmente, em virtude da dificuldade que uma interpretação mais ampla do 
termo poderia traduzir, na medida em que, para modificação ou extinção de qual-
quer desses espaços, haveria a necessidade de produção legislativa. 

Alguns autores, em virtude da imprecisão do conceito legal, passaram a de-
fender que espaço territorial especialmente protegido englobaria apenas as unida-
des de conservação, enquanto outros entenderam tratar-se de conceito mais amplo, 
que abarcaria qualquer espécie de espaço ambiental2. A acepção mais ampla do 
termo, entretanto, encontra respaldo na própria história de utilização das expres-
sões unidade de conservação – UC - e espaço territorial especialmente protegido 
– ETEP -, não tendo qualquer fundamento jurídico o argumento contrário. Com 
efeito, a expressão unidade de conservação foi utilizada, em um texto normativo, 
pela primeira vez, em 1986, com a Resolução nº 10/86, do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente – CONAMA, que determinou a criação de uma Comissão para 
elaborar um anteprojeto de lei dispondo sobre unidades de conservação. A Reso-

1  A criação de ETEP passou, em 1989, a ser também instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, nos termos do 
art. 9º, VI, da Lei nº 6.938/81, cuja redação foi conferida pela Lei nº 7.804/89. 
2  Nessa linha: BENJAMIN (2001a); MACHADO (2000a); FIGUEIREDO (2004a). LEUZINGER (2002a).
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lução CONAMA nº 19/86, expedida posteriormente, solicitava ao Presidente da 
República que encaminhasse ao Congresso Nacional o anteprojeto então elabora-
do, mas não obteve êxito. A Resolução CONAMA nº 11/97, onze anos mais tarde, 
declarou como unidades de conservação os “sítios ecológicos de relevância cul-
tural”, que seriam as: estações ecológicas; reservas ecológicas; áreas de proteção 
ambiental; parques nacionais; reservas biológicas; florestas nacionais; monumen-
tos naturais; jardins botânicos; jardins zoológicos e hortos florestais. Em 1999, o 
Decreto federal nº 9.927 estabeleceu que, “na execução da Política Nacional de 
Meio Ambiente, cumpre ao Poder Público, nos seus diferentes níveis de governo: 
(...) II – proteger as áreas representativas de ecossistemas mediante a implantação 
de unidades de conservação e preservação ecológica (...)”.

Importante observar que, muito embora houvesse previsão legal, em diver-
sas normas esparsas, como o Código Florestal e a Lei nº 6.902/81, de diferentes 
categorias de manejo, a expressão unidade de conservação, como visto, até me-
ados da década de oitenta, não havia ainda sido utilizada em textos normativos, 
o que efetivamente só veio a ocorrer com a edição da Resolução CONAMA nº 
10/86. Mas isso não significa que não existisse, o que fica comprovado com a 
elaboração, ainda em 1979, da primeira etapa do Plano do Sistema de Unidades 
de Conservação do Brasil. Em 1982, a II Etapa do Plano do Sistema de Unidades 
de Conservação buscou, além da definição de critérios técnico-científicos para a 
indicação e implantação de UCs, a criação de novas categorias de manejo. 

Desse modo, percebe-se que, quando da promulgação da atual Constituição 
Federal, em 1988, já havia previsão legal de alguns espaços ambientais que eram 
considerados, pelo CONAMA, como unidades de conservação, bem como um 
Plano do Sistema de Unidades de Conservação para o Brasil, que arrolava, como 
espécies de UCs, apenas alguns dos espaços ambientais à época existentes, o que 
demonstra ser o termo mais restritivo do que espaços territoriais especialmente 
protegidos3.

Ainda assim, optou o constituinte originário por utilizar, no capítulo dedica-
do ao meio ambiente, a expressão mais ampla – espaço territorial especialmente 
protegido –, ao invés de unidade de conservação. Isso demonstra a clara intenção 
de conferir aos espaços ambientais instituídos pelo Poder Público o máximo de 
proteção. Este fato, aliás, é plenamente compatível com a previsão de terem todos 
“direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum de 
todos e essencial à sadia qualidade de vida”, encontrada no caput do art. 225 da 
CF/88.

Posteriormente, em 2000, é editada a Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, também conhecida como Lei 
do SNUC, elencando 12 categorias de manejo distintas, divididas em dois grupos. 
Unidades de conservação são, portanto, apenas os espaços ambientais expressa-

3  Os Planos do Sistema de Unidades de Conservação não previam, por exemplo, como categoria de UC, os jardins botâni-
cos, zoológicos ou hortos florestais, que, segundo a Resolução Conama nº 11/97, constituiriam unidades de conservação. 
Parques ecológicos, muito comuns no DF, não são previstos, por qualquer norma federal, como UC.
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mente previstos pela Lei nº 9.985/00, sujeitos a um regime jurídico específico, 
mais restrito e determinado4. Excepcionalmente, nos termos do parágrafo único 
do art. 6º da lei em comento, poderão integrar o SNUC, a critério do CONAMA, 
“unidades de conservação estaduais e municipais que, concebidas para atender a 
peculiaridades regionais ou locais, possuam objetivos de manejo que não possam 
ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista nesta Lei e cujas 
características permitam, em relação a estas, uma clara distinção”.

Merece destaque, ainda, a expressão Áreas Protegidas – APs , que, muitas 
vezes, é utilizada pelos autores de Direito Ambiental e pelos tratados e organiza-
ções internacionais como sinônimo de espaço territorial especialmente protegido. 
A Convenção da Diversidade Biológica, por exemplo, conceitua área protegida 
como aquela “definida geograficamente, que é destinada, ou regulamentada, e 
administrada para alcançar objetivos específicos de conservação”.

O termo APs, adotado internacionalmente, tem, contudo, sido utilizado, no 
Brasil, de forma mais restrita, como espécie de ETEP que engloba apenas unida-
des de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas. Isso porque, no 
âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a criação de áreas protegidas 
foi estabelecida, como uma das melhores formas de conservação da biodiversida-
de in situ. Desse modo, o Brasil, como signatário da Convenção5, passou a pro-
duzir uma série de documentos tendentes a cumprir os compromissos assumidos, 
dentre os quais o Protocolo de Intenções para Implementação do Programa de 
Trabalho para Áreas Protegidas no Âmbito da Convenção da Diversidade Biológi-
ca, de 10 de fevereiro de 2002, e o Plano Nacional de Áreas Protegidas, instituído 
pelo Decreto nº 5.758/06. Nesses dois documentos, Áreas Protegidas englobam, 
basicamente, unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas, 
o que determina ter um campo de aplicação menor do que o dos Espaços Territo-
riais Especialmente Protegidos. O Plano Nacional de Áreas Protegidas, embora, 
em alguns dispositivos, mencione outras espécies de espaços protegidos, como é 
o caso de áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal, reconhecidas 
como “elementos integradores da paisagem”, refere-se especialmente àqueles três 
anteriormente citados, seja em relação aos princípios, seja em relação aos eixos 
temáticos. 

A partir desses elementos, pode-se definir espaço territorial especialmente 
protegido como qualquer espaço ambiental, instituído pelo Poder Público, sobre 
o qual incida proteção jurídica, integral ou parcial, de seus atributos naturais. 
ETEP é, portanto, gênero, que inclui as unidades de conservação, as áreas prote-
gidas e os demais espaços de proteção específica. Estes últimos são constituídos 
pelos espaços ambientais cuja previsão ocorre em normas esparsas, como jardins 
botânicos, jardins zoológicos, hortos florestais, áreas de preservação permanen-
te, áreas de reserva legal, zonas de amortecimento de unidades de conservação, 

4  Sobre a matéria, ver: SILVA (1994). BENJAMIN (2001a).
5  O Brasil assinou a Convenção sobre a Diversidade Biológica durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992, tendo sido aprovada pelo Decreto Legislativo nº 2/94 e promulgada 
pelo Decreto nº 2.519/98.
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corredores ecológicos, reservas da biosfera, além de terras indígenas e territórios 
quilombolas que, apesar de terem sido classificados como áreas protegidas pelos 
documentos produzidos pelo Brasil no âmbito da CDB, não deixam de ser espaços 
de proteção específica. A todos esses espaços, a CF/88 garante proteção especial, 
consubstanciada na necessidade de edição de lei formal para sua alteração ou 
extinção6. 

2. unIdAdes de ConservAção

Dentre os chamados espaços territoriais especialmente protegidos, previs-
tos constitucionalmente, encontram-se, como visto, as unidades de conservação, 
reguladas pela Lei n° 9.985/00. Desse modo, além de objetivos de proteção do 
ambiente natural, inerentes a qualquer ETEP, as UCs deverão ser instituídas pelo 
Poder Público, com delimitação territorial prevista no ato de criação, e estão su-
jeitas a regime legal próprio de proteção e administração, determinado pela Lei 
nº 9.985/00.

A Lei do SNUC tem por mérito a sistematização do tratamento normativo 
dessas unidades de conservação, que antes estavam previstas, de forma desorde-
nada, em diferentes leis e atos normativos e, embora nem todos os espaços am-
bientais tenham sido contemplados pela Lei do SNUC, estabeleceu este diploma 
legal doze categorias de UCs, divididas em dois grupos: unidades de proteção 
integral e unidades de uso sustentável.

O grupo das unidades de conservação de proteção integral reúne as catego-
rias em que, a princípio, é vedada a utilização direta de recursos naturais, sendo 
permitido apenas, conforme o caso, o desenvolvimento de atividades de pesquisa 
científica, educação ambiental e turismo ecológico. Os objetivos desses espaços 
é a preservação dos ecossistemas com o mínimo de intervenção antrópica. Para 
os ambientalistas adeptos à corrente preservacionista, a instituição de unidades de 
conservação de proteção integral é a única ou, ao menos, a mais eficiente forma 
de preservação da biodiversidade. O grupo das unidades de conservação de uso 
sustentável reúne as categorias onde é possível o uso direto dos recursos naturais, 
desde que de forma sustentável, dentro dos limites legalmente estabelecidos.

A Lei do SNUC, como se pode perceber pela própria distribuição das cate-
gorias de manejo em grupos distintos, é um reflexo da composição de conflitos en-
tre preservacionistas e socioambientalistas. Contém, assim, dentre seus objetivos, 
inscritos no art. 4º, tanto a preservação da biodiversidade, a proteção de espécies 
em extinção, a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais, 
como a proteção dos recursos naturais necessários à subsistência das populações 
tradicionais e à valorização social e econômica da diversidade biológica. Dentre 
suas diretrizes, constantes do art. 5º, encontram-se o envolvimento da população 
local na criação, implantação e gestão das UCs; o envolvimento da sociedade no 

6  LEUZINGER (2002).
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estabelecimento e revisão da política nacional de unidades de conservação; o uso 
sustentável dos recursos; a garantia, às populações tradicionais, cuja subsistên-
cia dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das UCs, de 
meios de subsistência alternativos ou justa indenização pelos recursos perdidos, 
em que a orientação é claramente socioambiental; e outras de cunho mais preser-
vacionista, como a representatividade de amostras significativas e ecologicamente 
viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas; e a conservação in situ 
de populações das variantes genéticas selvagens de animais e plantas domestica-
dos. Diretrizes que procuram conciliar unidades de proteção integral e uso susten-
tável também são encontradas, quando estabelecem que sejam protegidas grandes 
áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de diferentes categorias, 
próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores 
ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso 
sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação de ecossistemas. 

Visando a acabar com os conflitos gerados pela criação de UCs, que não 
possuíam, até a edição da Lei nº 9.985/00, previsão legal precisa acerca de suas fi-
nalidades, características, formas de utilização de recursos naturais e titularidade, 
além da pretensão de particulares de receber sempre indenização em virtude das 
restrições provenientes de sua instituição, alegando a ocorrência de desapropria-
ção indireta, a Lei nº 9.985/00 encarregou-se de determinar as características de 
cada categoria de manejo e seu regime dominial. 

Estabeleceu a Lei em comento, também, alguns requisitos que devem ser 
observados quando da instituição de unidades de conservação, como a realização 
de estudos técnicos e de consulta pública7, que permitam identificar a localização, 
dimensão e limites mais adequados para a unidade, bem como os requisitos a 
serem observados para sua alteração ou extinção. Determinou a norma a elabo-
ração de planos de manejo para qualquer espécie de UC e a instituição de zonas 
de amortecimento ao seu redor, com exceção das áreas de proteção ambiental e 
das reservas particulares do patrimônio natural. Previu, ainda, a instituição de 
mosaicos, nos casos em que exista um conjunto de unidades de conservação de 
categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, além de outros 
espaços protegidos públicos ou privados, em que a gestão do conjunto deverá ser 
feita de forma integrada e participativa; as formas de aplicação dos recursos ob-
tidos pelas unidades; e a compensação ambiental, para os casos de licenciamento 
de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo 
órgão ambiental, com fundamento no EIA/RIMA. Nas disposições transitórias, 
procurou resolver a situação das populações tradicionais residentes em UCs nas 
quais sua permanência não seja admitida.

Com exceção das estações ecológicas e reservas biológicas, unidades abso-
lutamente restritivas, todas as demais categorias de manejo de unidades de con-
servação podem ser abertas à visitação. Quando a UC for constituída por áreas de 
domínio privado, caberá aos proprietários decidirem sobre a possibilidade ou não 

7  A consulta pública não é obrigatória para a criação de estações ecológicas e reservas biológicas.
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de receberem visitantes. Em qualquer caso, deverá ser observado o disposto nos 
respectivos planos de manejo, exigidos para qualquer espécie de unidade de con-
servação. Daí a importância de se elaborar um plano de manejo que contenha um 
zoneamento adequado, em que serão determinadas áreas que podem ser visitadas 
e outras consideradas intangíveis, tendentes à preservação da biodiversidade. Isso 
porque o impacto causado pela visitação pública é, em muitos casos, bastante sig-
nificativo, demandando estudos técnicos que viabilizem a compatibilização entre 
preservação ambiental e presença humana8.

Por outro lado, apesar dos impactos causados pelo turismo nas UCs, pontos 
favoráveis podem ser destacados com esta atividade, como a disseminação de 
educação ambiental e lazer em contato com a natureza, a geração de receita para 
a unidade, por meio da cobrança de ingressos, e a geração de renda para a popu-
lação do entorno, sob a forma de ganhos com pousadas, restaurantes, serviços de 
guia, aluguel de material etc. Os benefícios gerados para a população do entorno 
da UC podem constituiu uma importante forma de se contornar os conflitos ad-
vindos da instituição de unidades de proteção integral, que não admitem a utili-
zação direta de recursos, antes realizada por aquelas pessoas. Daí a urgência em 
se determinar maneiras de envolver a sociedade local na gestão da UC, mesmo 
que indiretamente, por meio da prestação de serviços que possam interessar aos 
turistas. A proibição de se acampar dentro da unidade e a obrigatoriedade de se 
contratar um guia local para se ingressar no Parque Nacional da Chapada dos Vea-
deiros são bons exemplos de iniciativas que acarretaram ganhos para a população 
de São Jorge, povoado que se encontra na zona de amortecimento do parque. As 
pousadas e campings particulares se multiplicaram, assim como os restaurantes, 
tendo sido fornecido aos moradores interessados cursos de guia de turismo.

A seguir, serão analisadas, de forma mais detalhada, cada uma das 12 cate-
gorias de manejo previstas pela Lei do SNUC, estabelecendo-se seu regime do-
minial, a possibilidade de visitação e a situação de populações tradicionais resi-
dentes.

2.1 unidades de Proteção Integral

2.1.1 Parques nacionais

Nos termos do art. 11 da Lei n° 9.985/00, os parque nacionais, estaduais ou 
municipais têm como objetivo principal “a preservação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pes-
quisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico”9

.

8  Sobre impactos causados pela visitação em unidades de conservação, ver: MERCADANTE (2001); CARVALHO (2000); 
TAMBORIM; MAGRO (2000); CARVALHO; ROBIM; STARZYNSKI; AZEVEDO (2000); GIATTI; ROCHA; RONCE-
RO-SILES; BITTENCOURT (2002); DÓRIA; SANTOS (2004).
9  Os parques nacionais eram originalmente regidos pelo art. 5°, a, do Código Florestal, regulamentado pelo Decreto n° 
84.017/79.
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Existindo previsão de visitação pública e de proteção integral da natureza, 
há total incompatibilidade com o regime privado, sendo, portanto, indispensável, 
para sua instituição, prévia desapropriação. O § 1° do art. 11 prevê, por esta razão, 
ser o parque nacional “de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particula-
res incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a 
lei”. Por essa mesma razão, não é admitida a permanência de populações humanas 
residentes, ainda que tradicionais10.

A diferença entre parques nacionais, reservas biológicas e estações ecológi-
cas, que serão analisadas a seguir, reside, basicamente, na possibilidade de visita-
ção. Muito embora o parque nacional não necessite ter sua área totalmente aberta 
ao público, ao menos parte dela, conforme estabelecido no plano de manejo, de-
verá sê-lo, sob pena de transformar-se o parque em categoria de manejo seme-
lhante à estação ecológica ou à reserva biológica. Desse modo, parques fechados, 
a não ser provisoriamente, contrariam frontalmente à lei, eis que acabam por se 
tornar, de forma transversa, categoria diferente. 

Os parques nacionais constituem a primeira categoria de manejo instituída 
no Brasil, tendo o Parque Nacional de Itatiaia sido criado em 1937, nos moldes 
dos parques nacionais norte-americanos. Posteriormente, em 1939, outros dois 
parques foram instituídos: o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Outras espécies de espaços 
territoriais especialmente protegidos já haviam sido criadas quando da instituição 
dos primeiros parques nacionais, como é o caso de jardins botânicos e reservas 
florestais, mas, dentro da perspectiva de unidades de conservação, nos termos 
hoje estabelecidos pelo SNUC, os parques nacionais foram os pioneiros, consti-
tuindo a sua criação e administração, segundo Drummond, a mais antiga política 
ambiental desenvolvida continuamente pelo Poder Público11.

Os objetivos dos primeiros parques nacionais criados em diversos países 
do mundo e, posteriormente, no Brasil, foram o de preservação de áreas virgens, 
geralmente dotadas de paisagens espetaculares, e o de visitação. Constituíam-se, 
normalmente, de grandes extensões territoriais, eram criados pelo Poder Público 
e o uso direto de recursos naturais era proibido. Essa concepção perdura, ao me-
nos parcialmente, até os dias de hoje. Os objetivos de preservação de ecossiste-
mas naturais relevantes e belos, possibilitando o turismo ecológico e a recreação 
em contato com a natureza coincidem com os objetivos traçados para os parques 
desde a criação de Yellowstone, nos EUA, o primeiro parque nacional instituído 
no mundo. Importante observar, nesse sentido, a redação do caput do art. 11 da 
Lei do SNUC, em que o objetivo básico dos parques nacionais é descrito como 
“preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica”. A utilização do termo “e” demonstra que, não sendo o local dotado de 
beleza cênica, não deverá ser ali criado um parque nacional. O Plano do Sistema 

10  A única exceção diz respeito a populações indígenas, quando há sobreposição entre UCs e terras por elas tradicional-
mente ocupadas. 
11  DRUMMOND (1997).
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de Unidades de Conservação já definia parques nacionais como locais com carac-
terísticas naturais espetaculares ou únicas, em terra ou no mar, sob controle do 
Poder Público, sendo exigida sua criação em áreas maiores do que 10 Km².

Até o final de janeiro de 2007, já haviam sido instituídos, em nível federal, 
62 parques nacionais12.

2.1.2 estações ecológicas

Estação ecológica13, nos termos do art. 9° da Lei n° 9.985/00, “tem como ob-
jetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas”, sendo de 
posse e domínio públicos (§ 1°). A visitação é proibida, exceto para fins educacio-
nais, conforme dispuser o Plano de Manejo da unidade (§ 2°), e mesmo a pesquisa 
científica depende de prévia autorização do órgão ambiental (§ 3°), incidindo em 
área correspondente a, no máximo, três por cento da extensão total da unidade e 
até o limite de 1.500 hectares, quando o impacto sobre o ambiente for maior do 
que o causado pela simples observação ou coleta controlada de componentes do 
ecossistema (§ 4°, IV).

A finalidade básica das estações ecológicas é manter intactos ecossistemas 
representativos, sem intervenção antrópica, gerando, conseqüentemente, a total 
impossibilidade de qualquer tipo de utilização econômica da área. Sua criação 
é, por isso, absolutamente incompatível com o regime privado de propriedade, 
demandando prévia desapropriação. 

Não sendo permitida sequer a visitação, exceto quando há especial auto-
rização, é tida pelos preservacionistas como a categoria de manejo que, ao lado 
das reservas biológicas, mais efetivamente contribui para a preservação da diver-
sidade biológica. Constituindo UC absolutamente restritiva, não há, obviamente, 
possibilidade de permanência de população tradicional residente quando de sua 
instituição, assim como ocorre com os parques nacionais.

As estações ecológicas não encontravam previsão no Código Florestal de 
1965, tendo seu regime jurídico sido definido pela Lei nº 6.902/81, que determinou 
ficasse sua instituição e gestão a cargo da Secretaria Especial de Meio Ambiente – 
SEMA, criada em 1973. As oito primeiras estações ecológicas foram oficialmente 
instituídas, em 1981, pelo Decreto 86.061, tendo sido criadas, ao todo, na década 
de 80, vinte e duas unidades. Na Década de 90, apenas a Estação Ecológica de 
Tamoios, no Rio de Janeiro, é instituída, por meio do Decreto nº 98.864/90, tendo 
sido criadas, a partir de 2001, até janeiro de 2007, outras nove estações. Ou seja, 
entre 1987 (ano em que foi criada a última estação ecológica da década de 80 – 
Tupinambás, em São Paulo, por meio do Decreto nº 94.656) e 2001, apenas uma 
estação ecológica é instituída. Tal fato deve-se, em parte, à extinção da SEMA, 
em 1989, e à criação do IBAMA, que absorveu técnicos daquela Secretaria e do 

12  Dados fornecidos pelo IBAMA e pela Presidência da República. Disponível em: <www.ibama.gov.br>. Acesso em 
26/09/2006; e <www.planalto.gov.br>. Acesso em 10/01/2007.
13  As estações ecológicas foram previstas inicialmente pela Lei n° 6.902/81.
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IBDF, que mantinha categoria idêntica, a reserva biológica, bem como ao au-
mento significativo, a partir da década de 90, de unidades de conservação de uso 
sustentável, influenciado pelo socioambientalismo e pelo multiculturalismo, que 
estabeleceram novos valores e finalidades aos espaços ambientais14. 

Por outro lado, também não se pode olvidar a maior facilidade que existe em 
relação à criação de UCs de uso direto, em especial aquelas compatíveis com o 
domínio privado, como áreas de proteção ambiental (APAs) e áreas de relevante 
interesse ecológico (ARIEs), que sequer demandam desapropriação, além de, nor-
malmente, ser também a instituição desses espaços mais simpática à população 
local. Todos esses fatores contribuíram para um redirecionamento do órgão am-
biental, a partir da década de 90, no sentido da criação de UCs de uso sustentável 
em número bastante superior ao das unidades de uso indireto: os percentuais de 
proteção eram engrossados, sem que houvesse a necessidade de grandes investi-
mentos ou desgaste político. Todavia, como os compromissos internacionais que 
foram sendo assumidos pelo Brasil, especialmente no âmbito da Convenção sobre 
a Diversidade Biológica, determinaram percentuais de proteção dos diferentes 
ecossistemas a partir da instituição de UCs de uso indireto, nova leva de estações 
ecológicas, reservas biológicas e parques nacionais surge a partir do início da 
década de 2000. 

Segundo dados do IBAMA e da Presidência da República, o Brasil contava, 
até janeiro de 2007, com 32 estações ecológicas15. 

2.1.3 reservas biológicas 

A reserva biológica16 “tem como objetivo a preservação integral da biota e 
demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana 
direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de 
seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e 
preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos 
naturais” (art. 10 da Lei do SNUC).

Nenhuma diferença substancial existe entre estações ecológicas e reservas 
biológicas, que provêm da antiga separação entre SEMA e IBDF -, já extintos, 
tendo ambas por finalidade manter áreas naturais livres de intervenção humana. 
Ao IBDF, criado em 1967, cabia a criação e gestão de parques nacionais, reservas 
biológicas, florestas nacionais, reservas florestais e parques de caça; à SEMA, a 
de estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e reservas ecológicas. Coe-
xistiram, portanto, até a extinção da SEMA e do IBDF, e sua fusão no IBAMA, 
em 1989, dois regimes distintos de unidades de conservação. A única distinção 

14  LEUZINGER (2007).
15  Disponível em : <www.ibama.gov.br>. Acesso em 26/09/2006; e <www.planalto.gov.br>. Acesso em 10/01/2007.
16  As reservas biológicas foram originalmente previstas pelo art. 5°, a, da Lei n° 4.771/65 (revogado pela Lei do SNUC), 
sendo posteriormente submetidas ao Código de Caça, que lhes imprimiu regime mais rígido, vedando as “atividades de 
caça, apanha ou introdução de espécimes na fauna e flora silvestres e domésticas, bem como modificações no meio ambien-
te a qualquer título, ressalvadas as atividades científicas devidamente autorizadas pela autoridade competente”.
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que pode ser apontada entre estações ecológicas e reservas biológicas diz respeito 
à possibilidade de realização de pesquisas que possam alterar os ecossistemas. No 
caso das estações ecológicas, o art. 9º, § 4º, IV, permite sejam realizadas pesqui-
sas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado 
pela simples observação ou coleta controlada de elementos, tendo sido a área em 
que essa espécie de pesquisa possa ser feita reduzida a três por cento da unidade, 
até o limite de mil e quinhentos hectares. Relativamente às reservas biológicas, o 
caput do art. 10 da Lei do SNUC determina a ausência de interferência humana 
direta ou modificações ambientais, excetuando exclusivamente as medidas para a 
recuperação dos ecossistemas alterados e aquelas necessárias à preservação e re-
cuperação do equilíbrio ambiental, diversidade biológica e processos ecológicos 
naturais, o que também é permitido nas estações ecológicas. O regime de proteção 
das reservas biológicas é, portanto, mais restritivo do que o regime das estações 
ecológicas, na medida em que, naquelas, sequer a pesquisa que cause alterações 
ecossistêmicas poderá ser realizada17. 

Nos termos do § 1° do art. 10, a reserva biológica é de posse e domínio 
públicos, exigindo, portanto, desapropriação das áreas particulares incluídas em 
seus limites, eis que, da mesma forma que as estações ecológicas, são absoluta-
mente incompatíveis com o regime privado de propriedade.

Populações tradicionais que eventualmente residam na área deverão ser re-
movidas, pois sua permanência é também incompatível com o regime de proteção 
legalmente estabelecido, assim como ocorre com parques nacionais e estações 
ecológicas.

A primeira reserva biológica, Poço das Antas, foi criada em 1974, por meio 
do Decreto nº 73.791, no Estado do Rio de Janeiro.Ao todo, de acordo com os 
dados fornecidos pelo IBAMA e pela Presidência da República18, até janeiro de 
2007, o Brasil possuía 29 reservas biológicas..

2.1.4 monumentos naturais

Os monumentos naturais, previstos pelas Constituições brasileiras de 1934, 
1946 e 1967/69, não constam expressamente do texto da Constituição de 1988, 
que apenas faz menção, no art. 23, III, a monumentos. A expressão, conforme ob-
serva Silva, comporta inúmeros sentidos, como monumentos históricos, artísticos 
e naturais. Define o autor monumentos naturais como “sítios geológicos que, por 
sua singularidade, raridade, beleza cênica ou vulnerabilidade exijam proteção, 
sem justificar a criação de outra categoria de unidade de conservação, dada a 
limitação da área ou a restrita diversidade de ecossistema”19. Seria o caso de uma 
montanha específica, de formações esculturais naturais, de uma cachoeira. Ape-
nas o monumento sofreria proteção especial, não o restante da área.

17  LEUZINGER (2007).
18  Disponível em : <www.ibama.gov.br>. Acesso em 26/09/2006; e www.planalto.gov.br. Acesso em 10/01/2007.
19  SILVA (1994, p. 168).
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Nos termos do art. 12 da Lei n° 9.985/00, têm como objetivo básico “pre-
servar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica”, podendo ser 
constituídos em áreas particulares, “desde que seja possível compatibilizar os 
objetivos da unidade de conservação com a utilização da terra e dos recursos 
naturais do local pelos proprietários” (§ 1°) e desde que haja aquiescência do 
proprietário (§ 2°). 

Como, em geral, incide o monumento sobre pequena parcela da proprieda-
de, não inviabiliza a exploração econômica do restante, quando criado em área 
privada. A possibilidade de visitação depende da iniciativa do proprietário, pois a 
exclusividade é uma das características inerentes ao domínio.

Segundo informações contidas site do IBAMA, nenhum monumento natural 
federal havia sido instituído até janeiro de 2007. 

2.1.5 refúgios da vida silvestre

Os refúgios da vida silvestre correspondem a “áreas em que a proteção e o 
manejo são necessários para assegurar a existência ou reprodução de determina-
das espécies residentes ou migratórias, ou comunidades da flora e da fauna”20. 
Seria o caso de uma praia específica, onde ocorra a desova de tartarugas, ou local 
utilizado por aves migratórias para pouso ou reprodução. Sua instituição, como 
unidade de conservação, pode incidir sobre áreas privadas, “desde que seja possí-
vel compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 
naturais do local pelos proprietários” (art. 13, § 1°, Lei 9.985/00) e que exista 
concordância do particular.

Percebe-se, assim, que os monumentos naturais e os refúgios da vida sil-
vestre, por incidirem, em geral, em áreas pouco extensas, são compatíveis com o 
domínio privado, caracterizando-se as limitações ao uso e gozo deles decorrentes 
como restrições internas ao direito de propriedade, ligadas ao cumprimento de sua 
função socioambiental. Deixa a lei, no entanto, à escolha do proprietário, sofrer 
desapropriação ou aquiescer com as limitações geradas pela criação da UC (§§ 2º 
dos arts. 12 e 13 da Lei do SNUC).

Porém, conferir ao proprietário a possibilidade de optar entre ser ou não a 
área desapropriada, para que nela seja criado refúgio da vida silvestre ou monu-
mento natural, afigura-se flagrantemente inconstitucional, olvidando o legislador 
ordinário o indispensável atendimento, pela propriedade, de sua função social, 
bem como a utilização do instituto da desapropriação exclusivamente para os 
casos de utilidade ou necessidade pública ou interesse social, quando o regime 
privado de propriedade mostrar-se totalmente incompatível com a atividade a ser 
desenvolvida. Monumentos naturais e refúgios da vida silvestre, ao contrário, são 
plenamente compatíveis com o domínio privado, o que, inclusive, é reconhecido 
pela própria Lei n° 9.985/00. Estabelecer, portanto, a legislação ordinária, em des-

20  SILVA (1994, p. 168).
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conformidade com o mandamento constitucional, a necessidade de aquiescência 
do proprietário para a criação de tais espaços ambientais significa impor ao Estado 
um ônus indevido, eis que, inexistindo concordância, terá o Poder Público que 
desapropriar a área, sem que ocorram, realmente, quaisquer de seus pressupostos, 
cujas hipóteses são taxativamente previstas em lei.21

Quanto à possibilidade de visitação, assim como ocorre com os monumen-
tos naturais, incidindo sobre propriedade privada, cabe ao proprietário da área 
decidir se irá ou não admiti-la, observado o disposto no plano de manejo. 

Em nível federal, o primeiro refúgio da vida silvestre, denominado Veredas 
do Oeste Baiano, foi criado em 2002, pelo Decreto de 13 de dezembro. Até janeiro 
de 2007 existiam apenas 3 refúgios da vida silvestre federais.

2.2 unidades de Conservação de uso sustentável

O grupo das Unidades de Uso Sustentável é composto pelas chamadas uni-
dades de conservação de uso direto dos recursos naturais, do qual fazem parte as 
Áreas de Proteção Ambiental – APAs, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico 
– ARIEs, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas - RESEXs, as Reservas 
de Faunas, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particula-
res do Patrimônio Natural- RPPNs22. Uso direto, no entanto, não significa utili-
zação sem controle, desregrada, mas sim uso dos recursos de forma sustentável, 
ou seja, respeitada a capacidade de suporte do ecossistema e os mecanismos de 
renovação dos recursos bióticos.

2.2.1 áreas de Proteção Ambiental

A área de proteção ambiental – APA23, a que se refere o art. 15 da Lei n° 
9.985/00, é “em geral extensa, com um certo 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 ocu-
pação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”. Segundo o § 1° 
deste dispositivo, pode ser constituída por terras públicas ou privadas.

A fiscalização e supervisão da área de proteção será realizada pelo IBAMA, 
no tocante às APAs federais, ou pelo órgão equivalente no âmbito estadual ou 
municipal, relativamente às APAs instituídas pelos Estados ou pelos municípios, 
respectivamente. 

A área de proteção ambiental é o mais típico exemplo de espaço ambien-
tal criado com a finalidade de garantir o cumprimento da função socioambiental 

21  FIGUEIREDO; LEUZINGER (2001, p. 481).
22  Arts. 15 a 21 da Lei n° 9.985/00.
23  As APAs foram criadas pela Lei n° 6.902/81, arts. 8° e 9°, regulamentados pelo Decreto n° 99.274/90, e Resolução 
CONAMA n° 10/88.
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da propriedade. O proprietário mantém todos os poderes inerentes ao domínio, 
sofrendo apenas as limitações ditadas pelo próprio conteúdo do direito, eis que 
relacionadas à dimensão ambiental da sua função social. Assim sendo, visando as 
APAs a garantir exclusivamente o cumprimento da função socioambiental, não 
implicando, sua instituição, em aniquilamento do conteúdo econômico da pro-
priedade e nem a perda da exclusividade, não são indenizáveis 24.

As APAs vêm sofrendo inúmeras críticas, seja por entenderem os autores 
não constituírem unidades de conservação propriamente ditas, mas sim formas 
de disciplinar o uso do solo, seja em função de sua baixa efetividade, na medida 
em que têm sido criadas em locais bastante antropizados e, consequentemente, 
degradados, sem que seja realizado um zoneamento que permita a proteção de 
parcelas dos ecossistemas. Com isso, não cumprem as finalidades básicas de pro-
teger a diversidade biológica, regular o processo de ocupação e assegurar a susten-
tabilidade de uso dos recursos naturais. Todavia, a baixa efetividade de parte das 
áreas de proteção ambiental não significa sua inutilidade. Ao contrário, se fossem 
elaborados planos de manejo adequados e sofressem as APAs efetiva fiscalização, 
seriam espaços ambientais úteis à proteção do meio ambiente, com baixíssimo 
custo para o Estado. Criá-las apenas no papel, entretanto, para aumentar as esta-
tísticas de volume de áreas protegidas no país, de certo não atende às necessidades 
de conservação25.

Quando constituída por áreas privadas, a visitação dependerá de iniciativa 
do proprietário, observado o plano de manejo.

Existiam, até janeiro de 2007, 31 áreas de proteção ambiental federais.

2.2.2 áreas de relevante Interesse ecológico 

A área de relevante interesse ecológico – ARIE – é definida pelo art. 16 da 
Lei n° 9.985/00 como “área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhu-
ma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas 
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, 
de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza”26. Nos 
termos do § 1°, será constituída por terras públicas ou privadas, sendo, portanto, 
sua instituição compatível com o domínio privado, não exigindo prévia desapro-
priação da área.

A ARIE constitui, na verdade, uma versão menor das APAs, em área pouco 
ocupada, mas que admite utilização direta de recursos naturais. Por não exigir 
desapropriação, torna-se, assim como as APAs, uma opção mais barata, para o 
Poder Público, de instituição de unidade de conservação, que procura conciliar 

24  LEUZINGER (2002).
25  LEUZINGER (2007).
26  Inicialmente, as ARIEs eram disciplinadas pelo Decreto 89.336, de 31 de janeiro de 1984, e pela Resolução CONAMA 
12/89. 
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desenvolvimento econômico e proteção do ambiente natural. A possibilidade de 
visitação segue a mesma lógica das APAs.

Em nível federal, haviam sido instituídas, até janeiro de 2007, 17 ARIEs.

2.2.3 reservas Particulares do Patrimônio natural

A Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN –, nos termos do art. 
21 da Lei n° 9.985/00, “é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o ob-
jetivo de conservar a diversidade biológica”, sendo permitidas apenas a pesquisa 
científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais (§ 2°, 
I e II). Podem ser criadas em áreas onde “sejam identificadas condições naturais 
primitivas, recuperadas ou cujas características justifiquem ações de recuperação, 
pelo seu valor paisagístico ou para preservação do ciclo biológico de espécies 
vegetais e animais”, seja qual for o ecossistema e a dimensão da propriedade.

Deveriam as RPPNs ter sido incluídas dentre as Unidades de Proteção Inte-
gral, eis que não é possível o uso direto de recursos naturais, dispensando-se-lhes 
o mesmo tratamento conferido às Áreas de Preservação Permanente, previstas 
pelo artigo 2º do Código Florestal. Entretanto, a sua localização entre as unidades 
de uso sustentável deve-se ao veto oposto ao inciso que, originariamente, permitia 
a utilização de recursos ambientais, com exceção dos madeireiros27.

Por constituírem áreas privadas de proteção, criadas a partir de pedido do 
proprietário, não ensejam qualquer tipo de indenização por parte do Poder Pú-
blico. Desse modo, a criação desse tipo de UC é extremamente vantajosa para 
o Estado, uma vez que se alcança um alto grau de proteção do ambiente natu-
ral sem que haja a necessidade de se efetuar gastos públicos. Por outro lado, há 
também vantagens para o proprietário que institui a RPPN, além da proteção ao 
ambiente natural propriamente dita, como, por exemplo: a isenção do pagamento 
do imposto territorial rural (ITR); a possibilidade de solicitar recursos, através de 
parcerias com organizações ambientalistas, para o desenvolvimento de projetos 
de pesquisa, proteção, educação ambiental e ecoturismo, que são as atividades 
permitidas nesta espécie de UC; a faculdade de comercializar cotas de reserva 
florestal – CRF, para fins de compensação de reserva legal, nos termos do art. 
44-B do Código Florestal; além de possuir, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, 
uma linha de apoio específica para as RPPNs, que financia projetos a serem desen-
volvidos nessas áreas28. As atividades de ecoturismo, inclusive, vêm constituindo 
uma fonte significativa de renda para os proprietários de RPPNs que investiram 
nessa espécie de atividade. A RPPN do Vagafogo, localizada em Pirenópolis, Goi-
ás, é um exemplo de exploração de turismo ecológico que proporciona excelentes 
ganhos aos seus proprietários. 

27  O inciso III do art. 21 da Lei do SNUC, vetado pelo Presidente da República, permitia a utilização direta de recursos 
naturais.
28  RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural. Publicação do IESB – Instituto de Estudos Sócio-ambientais do Sul 
da Bahia.
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Por essas razões, as RPPNs representam o maior número de unidades de con-
servação instituídas pelo IBAMA, somando, em janeiro de 2007, 429 unidades.

2.2.4 Florestas nacionais 

A floresta nacional somente pode ser criada em áreas públicas, por deter-
minação expressa da Lei n° 9.985/00, o que impõe a desapropriação se estiverem 
sendo instituídas em domínio privado.

Nos termos do art. 17 da Lei nº 9.985/00, “é uma área com cobertura flo-
restal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso 
múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 
métodos para a exploração sustentável de florestas nativas”29. 

Deveriam as florestas nacionais ser criadas, tendo em vista as finalidades le-
galmente estabelecidas, como grandes laboratórios geridos pelo Poder Público para 
o desenvolvimento de métodos que permitam aos povos da floresta o uso sustentá-
vel dos recursos naturais, em que haja o menor impacto possível, com um grau de 
aproveitamento econômico que lhes garanta uma boa qualidade de vida. Mas, ape-
sar do comando legal, as florestas nacionais vêm sendo instituídas como florestas de 
produção, com o objetivo de concessão a particulares de sua exploração comercial 
para extração de recursos madeireiros e não-madeireiros, sem a preocupação com o 
desenvolvimento tecnológico a ser repassado às populações tradicionais. A situação 
tornou-se ainda mais grave com a edição de Lei nº 11.284/2006, que dispõe sobre a 
gestão das florestas públicas para a produção sustentável, em que é facultado ao Po-
der Público incluir, nos lotes destinados às concessões, áreas compreendidas dentro 
dos limites de florestas nacionais. Permitiu esta Lei, igualmente, para a execução de 
atividades subsidiárias, que o Poder Público, quando as explorar diretamente, firme 
convênios, termos de parceria, contratos ou “instrumentos similares” com terceiros, 
desde que observados os procedimentos licitatórios e demais exigências legais, pelo 
prazo de 120 meses, podendo ser utilizado o critério de melhor técnica. Mais uma 
vez foi reafirmada a finalidade nitidamente utilitarista conferida pela Lei de gestão 
de florestas públicas a esta categoria de manejo30.  

Quanto às populações tradicionais residentes, o § 2º do art. 17 da Lei nº 
9.985/00 admite sua permanência, desde que já habitem o local quando da criação 
da UC. 

Haviam sido instituídas, até janeiro de 2007, 73 florestas nacionais.

2.2.5 reservas extrativistas

As reservas extrativistas – RESEX- foram previstas originalmente pelo art. 
9°, VI, da Lei n° 6.938/81, na redação que lhe foi emprestada pela Lei n° 7.804/89, 

29  Foram previstas originalmente pelo art. 5° do Código Florestal, criadas com fins econômicos, técnicos ou sociais, po-
dendo ser exploradas em regime de manejo sustentável.
30  LEUZINGER (2007).
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tendo sua criação e gestão sido reguladas pelo Decreto nº 98.897/90. Atualmente, 
são disciplinadas pelo art. 18 da Lei n° 9.985/00, que determina:

Art. 18 – A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrati-
vistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complemen-
tarmente, 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.

Nos termos do § 1° do art. 18, a RESEX é de domínio público, com o uso 
concedido, a partir da assinatura de contratos de concessão de direito real de uso, 
às populações tradicionais extrativistas, exigindo desapropriação das áreas parti-
culares incluídas em seus limites.

O conceito de população tradicional fora originalmente previsto pela Lei do 
SNUC, mas posteriormente vetado pelo Presidente da República, por considerá-lo 
excessivamente abrangente. Até o momento, não foi expedido regulamento tra-
zendo semelhante definição, que, por isso, deve ser inferida a partir de outros 
dispositivos legais, conjugados a algumas características apontadas pela doutrina 
como essenciais à identificação de determinado grupo como tradicional.

Concepção genuinamente brasileira, a reserva extrativista busca conciliar a 
proteção ambiental e a sobrevivência física e cultural de populações extrativistas 
tradicionais (castanheiros, seringueiros, pescadores artesanais, babaçueiros etc.), 
uma vez que, historicamente, por dependerem diretamente da existência de um 
ambiente natural preservado, em geral agiram de forma a não o degradar, utilizan-
do os recursos florestais necessários à prática da atividade extrativista de forma 
sustentável, ou seja, sem extingui-los31. Isso não significa, como aponta Drum-
mond, que o extrativismo não introduza mudanças na floresta, mas sim que essas 
mudanças normalmente ocorrem em grau bem menor do que aquelas causadas 
por outras atividades, e, por essa razão, as florestas continuam a apresentar sis-
temas ecológicos complexos, alta produtividade biológica e rica biodiversidade. 
Há, entretanto, exemplos de formas de extração, ainda que de baixa tecnologia, 
que se mostraram destrutivas das bases de recursos, como a sobrecoleta de ovos 
de quelônios32 ou a caça sistemática de detrminadas espécies, mas eles consti-
tuem exceções, e não a regra. Sobre esse ponto, deve-se observar que até mesmo 
a visitação em algumas categorias de unidades de conservação, como parques 
nacionais, pode gerar impacto maior do que aquele produzido pelo uso direto de 
recursos naturais por uma população extrativista.

A instituição de reservas extrativistas e de reservas de desenvolvimento sus-
tentável visa a conferir efetividade, simultaneamente, a duas categorias de direitos 
fundamentais, o direito ao meio ambiente equilibrado e os direitos culturais. Des-
se modo, em áreas ocupadas por populações tradicionais, quando o ecossistema 
suportar as atividades realizadas pelo grupo, devem ser instituídas Resex ou RDS, 

31  LEUZINGER (2002 a).
32  DRUMMOND (1996). Ver também DRUMMOND (2002). 
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que comportam, inclusive, a visitação pública, constituindo, assim, uma opção à 
instituição de parques nacionais.

Ao todo, até janeiro de 2007, existiam 51 reservas extrativistas federais. 

2.2.6 reservas de desenvolvimento sustentável

Inspirada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, loca-
lizada na Amazônia33, a Lei n° 9.985/00 introduziu, em nível nacional, esta ca-
tegoria de unidade de uso direto dos recursos naturais. Ela se constitui em “área 
natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas 
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de ge-
rações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel 
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica” 
(art. 20). 

Na verdade, a RDS poderia englobar a RESEX, uma vez que, dentro do 
conceito de população tradicional, que é mais amplo, está inserido o de população 
extrativista tradicional, uma espécie daquela. Bastaria ter o legislador ordinário 
ampliado o conceito de reserva extrativista, para chegar ao mesmo resultado prá-
tico. Entretanto, não há qualquer conseqüência danosa às populações tradicionais 
a previsão de uma nova modalidade de unidade de conservação que tenha por 
escopo a preservação do ambiente necessário à sua manutenção, a partir da apli-
cação de seus conhecimentos e modos de produção, transmitidos de geração a 
geração. Dessa forma, enquanto as reservas extrativistas, teoricamente, abrigam 
apenas grupos que vivem de atividade extrativista, a reserva de desenvolvimento 
sustentável alberga populações tradicionais de um modo geral, que também de-
pendem da utilização dos recursos ambientais para sua subsistência e manutenção 
de sua cultura34.

O § 2° do art. 20, apesar de determinar ser a reserva de desenvolvimento 
sustentável de domínio público, prevê desapropriação das áreas particulares in-
cluídas em seus limites apenas “quando necessário”. Tal dispositivo somente pode 
ser interpretado no sentido de que, pertencendo a propriedade da área ao próprio 
grupo tradicional beneficiário ou a algum ou alguns de seus componentes e tendo 
a mesma destinação do restante da reserva, não será necessária a desapropriação 
porque o objetivo de proteção do ambiente e, concomitantemente, da sobrevi-
vência da população tradicional estará sendo atendido. Caso contrário, como o 
dispositivo em questão trata de área particular que se encontre “dentro dos limites 
da reserva”, a desapropriação será obrigatória, pois não poderá integrá-la proprie-
dade privada que possua finalidade distinta da restante35.

O nome, contudo, não é apropriado, pois induz à falsa perspectiva de que 

33  A Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá foi inicialmente criada pelo Governo do Amazonas, em 1990, 
como estação ecológica, convertida, posteriormente, em Reserva de Desenvolvimento Sustentável, até então categoria 
inexistente de unidade de conservação.
34  LEUZINGER (2002 a).
35  LEUZINGER (2002 a).
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apenas nelas deve-se buscar alcançar o desenvolvimento sustentável, quando, na 
verdade, toda e qualquer atividade econômica deve visá-lo, conforme o mandamen-
to constitucional. Por essa razão, no substitutivo do Deputado Fernando Gabeira 
ao projeto de Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (nº 2892/92), 
a proposta era que se chamasse “reserva ecológico-cultural”, como sendo “área 
natural, que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas 
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de ge-
rações e adaptados às condições ecológicas locais, e que desempenham um papel 
fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica”. O 
nome reserva de desenvolvimento sustentável, no entanto, foi mantido, em função 
do sucesso alcançado pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá 
e, posteriormente, pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Piranha36. 

Apesar de ter sido incluída a reserva de desenvolvimento sustentável como 
categoria de manejo integrante do SNUC, somente uma RDS federal havia sido 
criada até janeiro de 2007, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Itapuã-
Baquiá, no Estado do Pará. A iniciativa, portanto, continua a ser basicamente es-
tadual. 

2.2.7 reservas de Fauna

A reserva de fauna “é uma área natural com populações animais e espécies 
nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estu-
dos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos fau-
nísticos” (art. 19 da Lei n° 9.985/00). Conforme disciplina imposta pelo § 1° do 
referido diploma, a reserva de fauna é de posse e domínio públicos, devendo ser 
desapropriadas as áreas particulares incluídas em seus limites.

Assim como as florestas nacionais, as reservas de fauna devem servir como 
grandes laboratórios para o desenvolvimento de técnicas economicamente viáveis 
e ecologicamente sustentáveis para exploração dos recursos faunísticos. Contudo, 
seu plano de manejo deverá considerar o disposto na Lei de Proteção à Fauna (Lei 
nº 5197/67), extremamente restritiva, o que diminuirá bastante a viabilidade de 
exploração desses recursos37.

Quanto à possibilidade de permanência de população tradicional residente, 
muito embora a lei seja silente a esse respeito, a partir da interpretação sistemática 
do texto, por se tratar de unidade de uso sustentável bastante semelhante às flores-
tas nacionais, pode lhe ser conferido o mesmo regime, admitindo-se sua presença 
desde que já residente no local antes de sua instituição.

Relativamente à visitação, tratando-se de unidade de uso sustentável, ela se 
afigura possível, desde que compatível com o disposto no plano de manejo.

Nenhuma reserva de fauna, em nível federal, havia sido instituída até janeiro 
de 2007.

36  LEUZINGER (2007).
37  LEUZINGER (2007).
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3. ConClusão

Muito embora a visitação a unidades de conservação em geral cause impac-
to, ela é admitida pela Lei do SNUC na grande maioria das categorias de manejo, 
excetuando-se apenas as estações ecológicas e as reservas biológicas. Isso porque 
a visitação, além de possibilitar a disseminação de educação ambiental e lazer em 
contato com a natureza, também pode gerar renda para a UC e para a população 
local, por meio, respectivamente, da cobrança de ingressos e da exploração de 
serviços ligados ao turismo. Todavia, como o principal objetivo de qualquer UC 
é a proteção do ambiente natural, com especial destaque para os recursos da bio-
diversidade, a visitação deve estar prevista no plano de manejo da unidade e ser 
realizada de acordo com as restrições nele impostas. 

Tratando-se de área sob domínio privado, além de admitida no plano de ma-
nejo, a abertura da unidade para a visitação deve partir de iniciativa do proprietá-
rio, sob pena de excluir-se a exclusividade, acarretando desapropriação indireta.
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1. lA ContrIbuCIÓn de los JueCes PArA el dereCho AmbIentAl en lA ArGentInA

Existe en la República Argentina una amplísima gama de trabajos doctrina-
rios referidos al Derecho Ambiental, muchos de ellos enfocados desde el Derecho 
Constitucional, otros desde el Derecho Civil, otros enfocados desde el Derecho 
Administrativo, desde el Derecho Penal y desde el Derecho Procesal, incluso tra-
bajos originados en las cátedras universitarias y otros comentarios de fallos judi-
ciales.

Pero esta amplitud doctrinaria no se ha correspondido con una amplia juris-
prudencia, entiendo que ello se debió fundamentalmente al desconocimiento por 
parte de los jueces de este nuevo Derecho Ambiental.

También podemos señalar  las pocas presentaciones con fundamento jurídi-
co en el Derecho Ambiental, y las más exiguas invocando intereses difusos.

Todo ello se tropezaba desde un inicio con la primera cuestión a analizar en 
las acciones judiciales, que es la referida a la legitimación, después el tema de la 
competencia, federal o provincial, luego la vía procesal elegida.

Ante estas situaciones que escapan a las presentaciones individuales, es pro-
bable que, escudándose en temas formales, se evitaran por los jueces el tener que 
analizar las pretensiones de fondo. No siendo tampoco de desdeñar el hecho de 
que gran parte de las acciones estaban y están dirigidas contra el Estado nacio-
nal, provincial o los municipios, o contra grandes empresas. Lo que conlleva en 
la decisión una independencia de criterio, y un pronunciamiento que puede ser 
objetado por los políticos.

Pero considero que el mayor obstáculo se encuentra en el desconocimiento 
del derecho y, en que las Universidades no le han dado al Derecho Ambiental el 
tratamiento que el mismo requiere.

Recién hace pocos años se han habilitado carreras o cursos de post grado 
sobre esta materia.

El activismo judicial, es también un tema que “le complica la vida al juez”. 
Un juez que ha pasado ahora a resolver temas sociales, un juez que tiene que mirar 
a la sociedad en la que se encuentra inmerso, que no puede ser ajeno a la misma. 
Un juez que forma parte de este Poder Judicial que a nivel de encuestas está entre 
los menos creíbles, sin embargo es al que se recurre para que resuelva temas que 
debieron ser resueltos por los otros poderes.
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Es en ese marco donde los Tribunales han comenzado a analizar las cues-
tiones ambientales que se han sometido a su consideración.- Existiendo una gran 
cantidad de fallos que rechazaban la acción al ingreso de las mismas al momento 
de analizar la legitimación, pero a partir de la reforma de la Constitución Nacional 
del año 1994, los fallos de las Cortes provinciales y de la misma C.S.J.N han sido 
más frecuentes en cuanto a admitir una legitimación más amplia.

Luego con la sanción de la ley de presupuestos mínimos, se dejó claramente 
establecida la competencia nacional y provincial en cuanto a los temas a consi-
derar.

También contribuyeron a esclarecer el tema las reformas a las constituciones 
provinciales y las leyes provinciales que en consecuencia se dictaron.

Creo que en la actualidad el tema del acceso a la justicia está ampliamente 
aceptado por los tribunales a partir de claros fallos de la CSJN.

Al respecto existen pronunciamientos en relación a las medidas cautelares, 
a la legitimación tanto activa como pasiva, a la prueba y a los pronunciamientos 
-cada vez más claros- en cuanto a las obligaciones a cumplir por el contaminador, 
tanto el directo como a los organismos de control que debieron hacerlas cumplir.

Los tribunales se han pronunciado respecto a los principios de prevención 
y de precaución, anteponiendo el derecho que tienen todos los habitantes a gozar 
de un ambiente sano.

El tema de la sustentabilidad ha estado presente en varios fallos, y las obli-
gaciones de los organismos de control han sido claramente expuestas, como la 
obligación principal del Estado; poniendo en claro que la intervención judicial la 
mayoría de las veces es requerida por la falta de cumplimiento por parte del Esta-
do de esta obligación fundamental de control, o en definitiva de cumplimiento de 
las normas que han sancionado las legislaturas y que todos debemos ejecutar.

El Dr. Germán Bidart Campos en su obra “Régimen legal y jurisprudencia 
del Amparo” dijo: “Se ha comprendido que no bastaba con inscribir en las consti-
tuciones escritas una serie de estructuras de derechos y libertades. Se ha perdido 
la ilusión romántica de que recordando cuáles eran los derechos del hombre iba 
a lograrse, sin más, el regular ordenamiento de la convivencia política. Hoy se 
sabe que el escarnio a la libertad, provenga del estado o de los particulares, no 
se detiene ante la fachada escrita de una declaración constitucional de derechos 
y se tiene la convicción de que para seguridad de los hombres han de arbitrarse 
medios efectivos para preservar su vigencia”1. Sigue este autor expresando: “El 
hombre cuyos derechos sufren menoscabo, o que cree padecerlo, postula ante el 
estado que se le administre justicia en forma rápida y eficaz. Necesita de la tutela 
jurisdiccional en el momento en que la reclama y en la forma que su pretensión 
requiere. No después ni de otra manera. Para ello interpone una acción y deduce 
una demanda, en las que va envuelta su pretensión”.

Siguiendo este último razonamiento, Bidart Campos sostiene que todas las 
teorías procesales sobre la acción tienen elementos visibles comunes: a) la pre-

1  En su obra “Régimen legal y jurisprudencia del Amparo”,  Editorial Ediar- 2-1-69, pág.12.
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tensión material, que consiste en lo que se procura obtener del contrincante; b) la 
pretensión formal, que es la búsqueda de justicia, articulada mediante la acción; 
c) la obligación del Estado como único monopolizador para sí de administrar jus-
ticia, de conseguir la paz social mediante la resolución del conflicto.

Asimismo, al dar a conocer la necesidad de que la declaración de derechos 
debe revestir carácter inmediatamente operativo, hace una referencia2 a Joaquín V. 
González, recordando sus palabras acerca de que las declaraciones, derechos y ga-
rantías de la Constitución no son simples fórmulas teóricas sino que cada uno de los 
artículos y cláusulas que los contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, 
para las autoridades y para el Estado. En este mismo sentido vierte su consideración  
la Corte Suprema de Justicia de la Nación3 en la causa “Mendoza, Beatriz y otros vs. 
Estado Nacional y otros”4, cuando señala: “El reconocimiento de status constitucio-
nal del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión 
atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental, no configuran una mera 
expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, su-
peditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, fede-
rales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de 
enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente...”.

La característica de la actuación judicial en este terreno de la protección de 
los derechos al medio ambiente está limitada a la circunstancia de que todo litigio 
complejo o de reforma estructural pretende enjuiciar una situación normativa o 
fáctica bajo un parámetro jurídico, o sea se trata de que en el fallo judicial se 
determine si una situación de alcance colectivo viola un standard o parámetro 
exigido por el ordenamiento jurídico. Asimismo otra de las particularidades de 
este tipo de litigio complejo es que la actuación judicial no concluye con la decla-
ración de que la situación cuestionada viola un derecho o norma legal; siendo éste 
un paso necesario, la esencia de estos litigios radica en la etapa de ejecución de la 
sentencia ya que ésta debe determinar el diseño concreto de las medidas a adoptar, 
el cronograma de cumplimiento y el seguimiento de ese cumplimiento.

Aquí es donde se encuentra el delicado límite entre las funciones e incum-
bencias propias del Poder Judicial y los otros poderes del Estado, y en relación a 
esto existen consideraciones que aluden a la legitimidad del Poder Judicial para 
decidir sobre políticas públicas. Se han señalado dos ejes para evaluar el grado de 
activismo del Poder Judicial: uno referido a la distinción entre decisiones sobre el 
contenido de una política y decisiones sobre las reglas del procedimiento demo-
crático, en suma si las decisiones judiciales elaboran políticas públicas sustantivas 
o se ocupan sólo de la preservación de las reglas del procedimiento democrático. 
Otro eje está referido a la especificidad de la política establecida, es decir el grado 
en que el Tribunal decide los detalles librado a la discrecionalidad de los otros 
poderes del Estado.

2  Ob. cit., pág. 31. 
3  En adelante, CSJN.
4  En el fallo de fecha 20/06/2006, referido a la contaminación de la cuenca del Río Matanza Riachuelo.
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Estos ejes aludidos a los límites de la actuación del Poder Judicial han ge-
nerado una tendencia a la fijación de ciertos procedimientos del período de ejecu-
ción de la sentencia en estas causas de litigio complejo. Existiendo en la actuali-
dad una marcada tendencia al establecimiento de una forma de diálogo entre los 
involucrados en la acción bajo la supervisión judicial, para permitir la discusión 
de las propuestas concretas de reparación o de un programa integral para superar 
la violación ya verificada judicialmente.

En la obra de A. Morello y Claudia Sbard5 se afirma que “estrechamente 
vinculado con el concepto de acción está el de derecho a la jurisdicción”. Y esto es 
así porque en la misma Constitución Nacional y en la Constitución de Salta, como 
en la LGA, se habilita  la acción de amparo como la vía jurisdiccional expedita 
y rápida para las pretensiones de subsanación o reparación del medio ambiente. 
Está previsto como el derecho que tiene todo ciudadano de accionar para la defen-
sa jurisdiccional del medio ambiente.

Podemos decir entonces que el derecho a la acción y a la jurisdicción es el 
ejercicio del derecho constitucional de peticionar. El derecho a la jurisdicción no 
se agota con la simple excitación o promoción de la actividad jurisdiccional, sino 
que sigue desplegando su virtualidad mediante el mantenimiento de tal actividad 
hasta su fin natural y consustancial que es la resolución judicial.

El Dr. Ricardo Lorenzetti en la obra “Teoría de la Decisión Judicial”6 sos-
tiene que el paradigma ambiental introduce nuevas categorías jurídicas. Opina 
que, además de la proliferación de acciones concedidas a las organizaciones no 
gubernamentales y a los individuos, surgen nuevos sujetos como las generaciones 
futuras. “La temática ambiental es intergeneracional, sus verdaderos beneficiarios 
todavía no han nacido”, manifiesta.

Efectuado un primer análisis de acción y acceso a la jurisdicción, como lógi-
ca consecuencia debe señalarse que para que la misma se efectivice, es necesario 
que la legitimación sea amplia, para evitar así frustrar los derechos proclamados 
en las Constituciones, tanto nacional como provincial y en los tratados interna-
cionales.

Es imprescindible dejar sentado, en consecuencia, que el acceso a la justicia 
y a la jurisdicción comienza por un previo reconocimiento de la legitimación. 

En el orden nacional, la LGA enumera quiénes están legitimados para re-
clamar la recomposición del ambiente; así dice: a) el afectado, b) el Defensor del 
Pueblo, c) las organizaciones no gubernamentales de defensa del ambiente, d) 
el Estado nacional provincial o las administraciones municipales, e) la persona 
directamente afectada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción.

   Ahora bien, sin perjuicio de lo indicado precedentemente, es de fundamen-
tal importancia tener en cuenta que toda persona podrá solicitar, mediante acción 
de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental. En la ya ci-
tada ley 7070 de Salta, se agrega el Ministerio Público -ya que no existe Defensor 

5  En su obra “Acción Popular y Procesos Colectivos”.
6  “Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho”, Ed. Rubinzal Culzoni-Sta. Fe-2006, p. 425 y ss.    
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del Pueblo- y toda persona que persiga la cesación de actos que hagan peligrar o 
efectivamente dañen el ambiente  (art. 86 y 90 de la Constitución Provincial).

   La distinción entre ambas normas está en que la primera legitima para 
reclamar “la recomposición” del ambiente ya dañado. En cambio la segunda fija 
el amparo para “la cesación de actividades generadoras de daño ambiental”, situa-
ción que se configura cuando está en pleno proceso el menoscabo del ambiente, 
para que éste se detenga.

2. el AFeCtAdo   

En un trabajo publicado por el PNUMA7 que contiene las Memorias del Se-
gundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental8, el Dr. Sergio Dugo dijo, 
al analizar la situación del “afectado”, que este vocablo debe ser interpretado en 
un sentido amplio para permitir que todo aquel sujeto de derecho que se sienta 
vulnerado en forma directa o refleje un interés colectivo, pueda lograr una directa 
y efectiva protección de su porción objetiva de interés común. Y cita una gran 
cantidad de fallos donde siguiendo esta posición se da amplia participación a los 
afectados, por ser ellos los incanjeables titulares de los derechos humanos a la 
vida, a la salud, etc., de indisputable rango constitucional9. 

En efecto, lo viene así reconociendo la jurisprudencia en relación a las dis-
tintas acciones judiciales previstas en este campo, en una labor paciente, continua 
y coherente de muchísimos magistrados del país 10.

No obstante, si bien es cierto que el art. 43 de la Constitución Nacional le-
gitima a sujetos diferentes del directamente afectado, dicha amplitud en cuanto al 
tema de legitimación de ninguna manera significa que pueda cualquiera demandar 
sin que exista cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción. Debe 
existir un “caso”, y la comprobación en este sentido es básica e ineludible, de 
raigambre constitucional. Es fundamental que quienes realizan la presentación 
o ejercen la pretensión demuestren que existe un perjuicio, la afectación de un 
interés jurídicamente protegido. Todo en resguardo de lo que es competencia ex-
clusiva de la función jurisdiccional, sin invadir lo que es competencia de los otros 
poderes.

Morello, al referirse también al caso del “afectado”, dice: “La Constitución 
emplea la expresión afectado, sin más; será la doctrina y los jueces quienes en su 
benedictina labor de hermenéutica  irán puliendo las arrugas: el afectado directo, 
el indirecto, el que lo es por reflejo, por implicancia. Quien radicado en el contex-
to de una situación común, envolvente, experimenta las amenazas y las lesiones 

7  “Memorias del Segundo Encuentro Internacional de Derecho Ambiental”, Ed. Bessa Impresores-México-2004
8  Llevado a cabo en Ciudad de México, Octubre de 2003.
9  Entre ellos, ”B, J.M.  C/ Prov. de Santa Fé”, fallo de l24-4-98, Juzg. Civil, Com. y Laboral 1ra. Nom.Villa Constitución; 
“Almada, Hugo N. C/ Copetro S.A.”, Cam.1 Civ. y Com. La Plata, Sala III, JA 1995-IV 175; “Barragán José Pedro c/ GIBA 
y otros /amparo resol. del 17-09-01”, Juzg. Ira. Inst. Contenc. Adm. y Trib. N. 2 de la Ciudad Autónoma de Bs.As.
10  CACC y Min. San Juan, S I,  “Cámara de Gestores del Automotor de San Juan c. Pcia. de San Juan”, 12/05/05, c. ref. 
art. 30 ley 340 y art. 43 CN; CNA CAFed, Cap. Fed., S 1, voto juez Licht,  “Béliz, Gustavo – Incid. Med.- y otros c/ P.E.N. 
– Dto. 357/98 s/ proceso de conocimiento”, sentencia 3822/99, 27/04/99.
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que otros- también afectados más directos y principales- sufren en una escala de 
mayor intensidad”.

3. el deFensor del Pueblo

En este caso no se trata del directamente afectado, sino que estamos frente a 
una legitimación anómala, complementaria, integrativa; se trata de la representa-
ción de la persona, grupo o sector afectado y en cuyo nombre se inicia la acción. 
Como señala el Dr. Quiroga Lavié: “Virtualmente es el titular de la acción popular 
en representación del pueblo”.

Ha sostenido la jurisprudencia que esta representación no margina a la que 
tiene el afectado o la víctima, sino que tiende a facilitar el acceso a la justicia de 
muchas personas que, por diversas circunstancias, nunca promoverían un proceso 
judicial.

La legitimación del Defensor del Pueblo, de acuerdo al art. 86 de la Cons-
titución de la Nación, se limita a los casos que tengan por objeto asegurar la 
protección de un derecho de incidencia colectiva, habiéndose rechazado por la 
Justicia su legitimación en las acciones que persigan resarcimientos individuales. 
Se encuentra supeditada, además, a que ninguno de los titulares indicados por la 
ley haya deducido la demanda de daño ambiental colectivo11, limitación también 
impuesta por tribunales provinciales12. No obstante tales límites, el acogimiento 
de la legitimación del Defensor del Pueblo implica una ampliación de los cánones 
legitimatorios clásicos, que la jurisprudencia ha debido ir adecuando al necesario 
equilibrio a fin de evitar una función de esta institución de carácter exorbitante o 
abusiva en lo procedimental, jurisdiccional u otro aspecto13.

En este contexto, pienso que, corresponde destacar que en Salta, donde vivo, 
y ante la inexistencia de la figura constitucional del Defensor del Pueblo, adquiere 
relevancia la del Ministerio Público, que no sólo tiene competencia originaria 
-como fue reiteradamente reconocido14- sino también derivada, puesto que cuan-
do el juez entienda que existe un daño ambiental pero los que se presentan no se 
encuentran legitimados puede decidir el envío de la causa al Ministerio Público, 
para su prosecución. 

Esta posibilidad –como otras puestas de manifiesto de diverso modo en otras 

11  CSJN, “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros”, 13/07/04, voto 
Dres. Vázquez, Maqueda y Zaffaroni.
12  CJSalta, causa “Comunidad Eben Ezer”, 21/06/07.
13  STJ, Sala Casación, Rawson, Chubut; “Defensora del pueblo de la Provincia de Chubut s/ amparo”, 28/6/01; CSJN, 
“Defensor del Pueblo de la Pcia. Sgo. del Estero c. Pcia. de Tucumán y otro”, 11/03/03.
14  Se encuentra legitimado para actuar en defensa de la protección del medio ambiente (Art. 43 segunda parte de la 
Constitución Nacional), no pudiéndose obstaculizar su actuación, dado el carácter preventivo de la protección de derechos 
ambientales, y así evitar que nos encontremos con un hecho consumado y de imposible reparación. Esto, con fundamento 
en su obligación de intervenir en todo asunto que afecte el orden público, y por ello con un mínimo de interés razonable 
y suficiente para constituirse en defensor de derechos de incidencia general, no siendo necesario la existencia de un acto 
administrativo para ejercer la acción de amparo, ya que en los derechos de incidencia colectiva y preventivos se privilegian 
las medidas tendientes a hacer cesar la simple amenaza; CACC Lab. y Minería, Caleta Olivia, Santa Cruz, “Agente Fiscal 
c/ Provincia de Santa Cruz s/ Amparo”, 26/08/03.
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provincias- demuestra el efectivo interés del legislador en permitir que la acción 
continúe, persiguiendo el verdadero fin de la normativa ambiental, que es la pro-
tección del medio ambiente, en la que el rol del juez es fundamental para delinear 
el cauce de acción de los nuevos legitimados15; por ejemplo cuando, ante la impo-
sibilidad de interponerse la acción por alguno de los titulares indicados por la ley, 
se deja a salvo su derecho a intervenir como terceros16.

4. lAs AsoCIACIones CIvIles

La legitimación de las asociaciones civiles fue ampliamente receptada por 
la jurisprudencia nacional y por los tribunales provinciales17; el requisito que les 
ha requerido la CSJN18 ha sido que en sus estatutos figure entre sus objetivos la 
defensa del medio ambiente. Este Tribunal ha señalado que el art. 43 de la CN 
otorga legitimación activa a las asociaciones que propendan a proteger derechos 
de incidencia colectiva registradas conforme a la ley19, aunque condicionando su 
participación en función del objeto concreto de la acción20. 

En la Provincia de Salta se les solicitó la inscripción en un registro que lleva 
la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia21.

La reflexión sobre esta nueva clase de legitimados nos lleva a considerar la 
situación de los derechos de los terceros. Estoy convencida que nadie puede ac-
cionar en defensa del derecho de la comunidad que integra, sino del suyo propio 
que puede coincidir o no con el de esa comunidad22. Su acción puede allanar el 
camino de la comunidad pero no es la acción de la comunidad la que intenta el 
individuo sino la suya propia.  

Considero que las exigencias mencionadas no hacen sino reafirmar los prin-
cipios imperantes en la llamada por Cafferatta corriente amplia o intermedia; es 
ese “involucramiento estatutario”, esa razón de ser la que debe protegerse a través 
de la mutación de paradigmas de acceso a la justicia en relación a las asociaciones 
civiles. Tal criterio, por lo demás, resulta acorde con los postulados de la Cons-

15  En Salta, puede advertirse una evolución en el criterio aplicado para decidir acerca de la legitimación reconocida a 
distintos sujetos, de acuerdo a la lectura de sentencias emitidas en causas como “Barrancos H. V. Hoyos, Simón A”, Sala 
1º, 5/06/90 (comentada por Morillo en JA, octubre 10/90),  “Mulki”(vecinos), Tomo 78:175; “Fundación Greenpeace s/ 
Lotes Fiscales”, Tomos 92:883 y 94:985; “Asociación Civil Usuarios en Acción”,Tomo 115:925; “Paiva y otros” (vecinos), 
Tomo 105:201; “Thomas” (legislador).
16  CSJN, “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros”, fallo del 13/07/04.  
En Salta, CJS, “Comunidad Eben Ezer vs. Everest S.A.; Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Salta – amparo 
– Recurso de Apelación”, 21/06/07; Tomo 116:753.
17  Entre muchos otros, CACA La Plata, 22/06/06, “Asoc. Civ. Nuevo Ambiente Centro Vecinal Punta Lara”.
18  En el caso “Mendoza Beatriz y otros c/ el Estado Nacional, la Prov. de Bs.As. y la Ciudad Autónoma- caso Riachuelo”, 
sentencia del 20/03/07; tb. v. sentencia del 30/08/06.
19  “Agueera vs. Prov. De Buenos Aires s/acción meramente declarativa”; “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio 
de Salud- Estado Nacional”; en LL 2001-B-123 suplemento de Derecho Constitucional. Reitera esta postura la Corte en 
“Asociación de Grandes usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina”, Fallos 323:1339.
20  Causa “Mendoza”, fallos del 20/03/07 y del 30/08/06.
21  CJSalta, “Red solidaria de Ciudadanos en defensa de sus derechos vs. Municipalidad de la Ciudad de Salta – Recurso de 
Apelación”, 10/03/05, Tomo 96:487; la CSJN se expidió sobre el caso el 20/06/06, en Tomo 329:2344.
22  CJSalta,  « Soc. Prestadora de Aguas de Salta c. Financiera Calabria – De Roure – Amparo”, Tomo 89:121; “Roure, M. 
R. – Amparo », Tomo 102 :1029
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titución Nacional y, en lo local, con la Carta Magna de la Provincia, además de 
encauzarse en la misma doctrina que emana de los fallos de la Corte de Justicia 
de la Nación.

La inclusión de las Asociaciones en el art. 43 de la Constitución Nacio-
nal como sujetos legitimados para accionar en defensa del medio ambiente, generó 
dos  cuestiones a analizar y en consecuencia dos posturas más o menos definidas, 
que aludían a: si cuando se señala que las asociaciones deben estar registradas, se 
hace referencia a un  registro creado por ley que establezca los requisitos y sobre 
el órgano que llevará el control del mismo y en consecuencia de dichas asociacio-
nes; o si es suficiente que estas asociaciones tengan en sus estatutos previsto como 
objeto social la defensa del medio ambiente.

En consecuencia, la mayoría de la doctrina -fundamentalmente-, ante la fa-
lencia del mentado registro, ha adoptado esta posición, lo que ha sido receptado 
por numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre los que 
se citan: “Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios 
de Acción Comunitaria”, sentencia del 7/5/98; “Asociación de Grandes Usuarios 
de Energía de la República Argentina c/ Provincia de Buenos Aires”, sentencia 
del 22/4/97; “Asociación Benghalensis y otras c/ Estado Nacional”, sentencia del 
1/6/2000, y la ya mencionada causa Beatríz Mendoza c/ Estado Nacional y otros 
(Caso Riachuelo).

5. el estAdo  

En cuanto a la legitimación estatal (Nacional, Provincias y Municipios), sur-
ge de las propias Constituciones y Cartas Municipales que, al fijar las funciones 
propias asignadas a cada ente estatal en cuanto a la preservación del ambiente y 
con vinculación a la salud, a la vida, al trabajo, a la vida en sociedad, se ha enten-
dido que  cuando el interés es difuso la titularidad es de la comunidad y la legiti-
mación  es del Estado -nacional, provincial o municipal- según el caso.

La Corte de Justicia de Salta tuvo oportunidad de expedirse al respecto –en 
voto dividido-  en el curso de un proceso de amparo23, en el que consideró legiti-
mado para accionar en defensa del patrimonio arqueológico y cultural de la pro-
vincia al legislador provincial elegido por la comunidad de la localidad en donde 
se asentaban las ruinas cuya protección constituía el objeto de la acción. En dicho 
pronunciamiento confirmó el reconocimiento legitimatorio efectuado por el juez 
de primera instancia al amparista, expresando la Corte que el Diputado Provincial 
que representa al pueblo de la localidad en donde se halla situado el inmueble en 
el que se aduce la existencia de ruinas arqueológicas de valor cultural, se encuen-
tra legitimado para promover acción de amparo con fundamento en el peligro de 
daño sobre las mismas, debiendo considerárselo “afectado” en los términos del 
art. 43 de la Constitución Nacional, en virtud del mandato constitucional ejercido 

23  CJS, “Thomas, H. Vs. Bocanera S.A. – Amparo, Apelación”, Tomo 117:233. 
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(art. 94 C.P. art. 22 C.N.), cuando a través de dicho remedio procesal intenta, con 
fundamento en el artículo 5224 de la Constitución Provincial y LMAS, resguardar 
los bienes que estima integrantes del patrimonio cultural protegido por las citadas 
cláusulas constitucionales. 

Con ese razonamiento, se tuvo en cuenta que el  legislador actor había demos-
trado que mediante la deducción del amparo perseguía la tutela inmediata de un 
derecho constitucional cuya violación en forma manifiesta alegaba, especificando 
qué efectos habría de tener la sentencia sobre los intereses de los miembros de la 
comunidad que representaba y del suyo como integrante de uno de los poderes 
públicos provinciales a los que les es expresamente exigido el deber de resguardo 
del acervo cultural provincial (arts. 30 y 52 C.P., art. 11 ley 7070). Por tal motivo, 
el Tribunal tuvo por configurado el supuesto de existencia de causa requerido para 
otorgarle legitimación (cf. esta Corte, Tomo 78:175). A ello –agregaron los jueces 
de la mayoría- contribuye el “principio de participación” imperante en materia am-
biental, que en el orden provincial se encuentra recepcionado en la ley 7070 (art. 43) 
y en la Constitución (art. 30 ya cit.), en mérito al cual el integrante del poder legis-
lador tiene no sólo la facultad sino la obligación concreta de promover las acciones 
que considere pertinentes a los efectos previstos en las normas citadas.

Esta decisión constituye, a mi juicio, un modo de poner de manifiesto la 
imprescindible apertura conceptual legitimatoria ambiental, sin que por ello se 
avasallen los límites que impone la noción de “caso jurisdiccional”. 

6. AmPlItud leGItImAtorIA

La legitimación fijada en la Constitución Nacional para la recomposición 
ambiental no puede admitir cortapisas.

Bidart Campos sostiene que los egoísmos, los reduccionismos, los angos-
tamientos en materia de legitimación para obrar son capaces de desvirtuar al sis-
tema de derechos y al sistema garantista, en la medida en que ni uno ni otro 
rindan el resultado a que están destinados ante la administración de justicia. La 
desembocadura de los derechos y garantías en la ruta de acceso a la justicia y en el 
proceso queda obturado si la legitimación, que es la llave para ingresar al proceso, 
se vuelve indisponible a la pretensión del justiciable.

Es de destacar que, además de lo previsto en la Constitución Nacional, la 
LGA amplía la legitimación para la tutela del ambiente, estrechamente relaciona-
do con los  denominados derechos de tercera generación, a los derechos humanos, 
vinculados fundamentalmente a la salud, a la dignidad del hombre, se encuentra 
entonces la necesaria legitimación de todos los habitantes al momento de peticio-
nar la vigencia de estos derechos.

En concordancia con ello la ley nacional otorga a todo habitante legitima-
ción para promover el cese del daño ambiental.

24  Constitución de la Provincia de Salta, art. 52:  “... El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental forma parte 
del patrimonio cultural de la Provincia y está bajo la guarda del Estado...”
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Esta legitimación amplísima tiene estrecha relación con la acción popular. 
Tratándose también por esta vía de lograr el cumplimiento del mandato constitu-
cional  de que toda persona tiene derecho a un ambiente limpio y por lo tanto todo 
ciudadano puede lograr la cesación de las actividades dañosas al ambiente, por lo 
que la ley no pone límites al acceso a la justicia.

Nos hallamos en definitiva ante una nueva filosofía, de una también nueva, 
diferente mirada del proceso, que se posa no sólo en el daño individual, actual,  
sino en el inminente, el posible y el probable, que requieren una dinámica distinta 
de la tutela efectiva. Todo lo cual habla del nuevo criterio de sustentabilidad,  no 
sólo del afectado hoy sino de las generaciones futuras.

Este es el nuevo derecho, el nuevo proceso que protege a la sociedad en su 
conjunto.

Este particular concepto de legitimación, será analizado en los procesos de 
resguardo y protección del ambiente, en acciones judiciales tanto en la acción de 
amparo como de otras acciones colectivas.

Un criterio amplio en el análisis de la legitimación –creo que vale la pena 
insistir en ello- es la forma de garantizar la efectiva tutela judicial.

Reitero: tema básico, porque es la puerta a la acción y es generalmente don-
de concluye la misma si no está planteada por quien la ley habilita para hacerlo; 
no considerar este aspecto constituye el primer escollo, lo que resulta un dato 
fundamental a tener en cuenta por todo aquel que pretenda iniciar una acción de 
esta naturaleza. Pero, al revertir este caso una profunda resonancia constitucional, 
es también el elemento que debe ser analizado por los jueces con criterio amplio, 
a favor del ambiente, que en definitiva resulta beneficioso al ser humano y a su 
supervivencia. Es de este modo que el Poder Judicial dará adecuada respuesta a 
un problema de particular naturaleza como lo es todo el vinculado al cuidado del 
ambiente, que involucra la posibilidad de violación de derechos humanos y que, 
por ello, requiere de los jueces asumir nuestra responsabilidad institucional para 
coadyuvar a una solución política de acuerdo a derecho, como lo pide la sociedad 
-criterio éste receptado también por la actual Corte de Justicia en pronunciamien-
tos de diversa índole25.

Ningún juez puede resolver el rechazo de una acción amparándose en la falta 
de un elemento procesal  y perjudicando así a la sociedad integralmente, sino que 
deben “ejercitar dinámicamente todos los resortes que las leyes les confieren...”26. 
Una solución acorde con los intereses de todos27, y la implementación coordinada 
de los postulados desarrollados, será también producto de la obra de los ministe-

25  v. “La Nueva Corte – Fallos que renovaron el perfil del tribunal”,p. Zommer, Laura; c. cita de Gargarella, Roberto; supl. 
Enfoques de La Nación, 13/1/08. 
26  V. Morello y otros, “La justicia entre dos épocas”, Ed. Platense, pág. 232.
27  Si bien en materia de tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben interpretarse con un criterio amplio que pon-
ga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las 
atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador y que un examen lite-
ral de las normas previstas para el proceso adversarial de índole intersubjetivo frustraría los intereses superiores en juego, 
esos criterios hermenéuticos no pueden entronizarse en una fuente de naturaleza superior que permita privar al demandado 
de defenderse y tutelar derechos amparados constitucionales, tan merecedores de protección como los invocados por la 
actora; CSJN, causa “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros”. 
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rios públicos y de las defensas, quienes en conjunto procurarán la eficiencia y la 
eficacia de la justicia en temas ambientales. 

Por tal razón, el deber funcional de los jueces se impone frente a la realidad 
que llega desde la causa bajo su análisis, impidiéndose escudarse en los estrictos 
límites procesales clásicos28.

Agrego a continuación diferentes fallos dictados por las Cortes Provinciales 
y jueces inferiores sobre Medidas Cautelares, Legitimación, Prueba en protección 
del Medio Ambiente   

7. FAllos

7.1 medida Cautelar

1. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV •  
05/10/2005 •  Cosimi, María del Carmen c. Dirección Provincial de Energía de 
Corrientes •  RCyS 2006-V, 97, LLLitoral 2006 (marzo), 136, JA 2005-IV, 330.

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar formulada con el fin de que 
la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, en su calidad de propietaria de 
transformadores que contienen PCBs, cumpla con los requisitos previstos en la 
ley 25.670 de Gestión y Eliminación (Adla, LXII-E, 5115) de dichos compuestos, 
toda vez que se ha probado la verosimilitud del derecho invocado y la urgencia de 
tomar todas las medidas precautorias y preventivas que puedan evitar la contami-
nación ambiental, especialmente teniendo en cuenta la salud de la población. 

Voces: CONTAMINACION AMBIENTAL ~ MEDIO AMBIENTE ~ ME-
DIDAS CAUTELARES ~ LEY DE MEDIO AMBIENTE ~ DERECHO AM-
BIENTAL 

HECHOS 
La Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Corrientes resolvió hacer 

lugar a las medidas precautorias solicitadas, con el fin de que la Dirección Provin-
cial de Energía de Corrientes, en su calidad de propietaria de transformadores que 
contienen PCBs, cumpla con los requisitos previstos en la ley 25.670 de Gestión 
y Eliminación de dichos compuestos.  

7.2 Principio Preventivo y Precautorio 

2. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, Sala II 
•  06/04/2004 •  Spagnolo, César A. c. Municipalidad de Mercedes •  LA LEY 
2005-C, 60, LLBA 2004, 536 - LA LEY 2004-D, 778, DJ 2004-2, 799. 

Es procedente la acción de amparo promovida por un vecino para hacer ce-
sar la contaminación ambiental que afecta a su comuna, producto de desechos 

28  Cfr. “Lillo, Segundo c/ Contreras-Esuco-Burewardt s/ daños y perjuicios”, Sup. Trib. Neuquén, 30/12/03, voto Dr. Oscar 
Massei.  
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de la red cloacal domiciliaria vertidos sin tratamiento previo en un río aledaño 
y canales pluviales, pese a no haberse probado lesiones actuales a la integridad 
psicofísica del amparista, sí existe un riesgo cierto y actual de que ocurran en el 
futuro, máxime considerando que tal riesgo también afecta a los demás vecinos y 
a las generaciones futuras. 

Voces: ACCION DE AMPARO ~ MUNICIPALIDAD ~ LEGITIMACION 
~ LEGITIMACION ACTIVA ~ DERECHO AMBIENTAL ~ MEDIO AMBIEN-
TE ~ GRAVAMEN IRREPARABLE ~ DAÑO CIERTO ~ PELIGRO ACTUAL 
~ PELIGRO CONCRETO ~ CONTAMINACION AMBIENTAL ~ DAÑO AM-
BIENTAL ~ IMPACTO AMBIENTAL ~ OBLIGACIONES DE LA MUNICIPA-
LIDAD ~ RESIDUOS CLOACALES 

HECHOS 
La Cámara de Apelaciones, revocando la decisión de primera instancia, aco-

gió favorablemente la acción de amparo promovida por un particular para obtener 
el cese de la contaminación ambiental ocasionada en su comuna por el vertido de 
desechos cloacales sin tratamiento previo en un río aledaño y canales pluviales, 
así como la recomposición del medio ambiente degradado.  

7.3 zona Protegida

3.   Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tribu-
taria de Mendoza •  12/09/2003 •  Asociación Oikos Red Ambiental c. Provincia 
de Mendoza •  LLGran Cuyo 2003 (octubre), 632. 

La peligrosidad comprobada de la actividad petrolera, en ningún momento 
desestimada en estos autos ni en la fase administrativa, máxime efectuada en un 
entorno de también aceptada fragilidad, exige que la gestión ambiental se apoye en 
un instrumento que garantice la acción preventiva (del fallo de primera instancia).

Los gravísimos ataques a que está expuesto el medio ambiente, ponen en se-
rio riesgo el futuro de las próximas generaciones, y hay deber de evitarlo, pues el 
reparar en este rubro no tiene alcance, por lo que indemnizar no es suficiente, sino 
que es necesario tomar primero medidas preventivas, para evitar la consumación 
no reparable de los daños.  

Voces: DERECHO AMBIENTAL ~ ACCION DE AMPARO ~ MEDIO 
AMBIENTE  

HECHOS 
El actor inicia un recurso de amparo para impedir la explotación petrolera 

en la zona de Llancanelo, a fin de evitar la contaminación ambiental de esta zona 
protegida.  

7.4 Principio Preventivo

4.   Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de 
Santa Cruz •  26/08/2003 •  Agente Fiscal c. Provincia de Santa Cruz •  LLPata-
gonia 2004 (agosto), 512 
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A los fines de la procedencia de una acción de amparo es irrelevante la exis-
tencia o inexistencia de un acto administrativo cuando lo que se pretende evitar 
es el riesgo de afectación al medio ambiente -en el caso, se había admitido una 
acción tendiente a evitar el varado de buques pesqueros inactivos en la Bahía de 
Los Nodales- toda vez que en el caso de los derechos de incidencia colectiva, 
juegan un papel preponderante los principios preventivos, de tal manera que se 
privilegian las medidas tendientes a hacer cesar la simple amenaza. 

Voces: ACCION DE AMPARO ~ MEDIO AMBIENTE ~ ACTO ADMI-
NISTRATIVO 

HECHOS 
La Cámara de Apelaciones declaró mal concedido un recurso de apelación 

deducido por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz contra la resolución de 
primera instancia que, haciendo lugar a una acción de amparo deducida por un 
agente fiscal, había dispuesto se abstenga de autorizar el varado de buques pes-
queros inactivos en la Bahía de Los Nodales, frente a la amenaza de riesgos de 
afectación al medio ambiente.  

7.5 medida Cautelar

5.   Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo de San Ni-
colás •  16/06/2004 •  Carrasco, Juan A. y otros c. Delegación Puerto Paraná 
Inferior, Dirección Provincial de Actividades Portuarias y otros •  LA LEY 
2005-B, 836. 

Debe suspenderse en forma cautelar un proyecto que se comenzó a ejecutar 
pese a la falta de declaración de impacto ambiental -en el caso, construcción de 
celdas de almacenaje para graneles en zona portuaria-, correspondiendo tal co-
metido, en primer término, a la autoridad administrativa provincial o municipal, 
y ante su omisión a la autoridad judicial -art. 23, ley 11.723 de la Provincia de 
Buenos Aires (Adla, LVI-A, 1240)-, resultando competente para ello el Fuero en 
lo Contencioso Administatrativo para entender en las acciones de protección con 
fines preventivos -art. 36, ley citada-, al requerir el Derecho Ambiental una parti-
cipación preventiva del órgano judicial, acorde con la naturaleza de los derechos 
que tutela. 

Voces: MEDIDAS CAUTELARES ~ MEDIDA CAUTELAR INNOVATI-
VA ~ MEDIDA DE NO INNOVAR ~ IMPACTO AMBIENTAL ~ MEDIO AM-
BIENTE ~ DERECHO AMBIENTAL ~ CONTAMINACION AMBIENTAL ~ 
DAÑO A LA SALUD ~ DAÑO AMBIENTAL ~ DERECHO A LA SALUD ~ 
DERECHOS HUMANOS 

HECHOS 
En primera instancia se hizo lugar parcialmente a la medida cautelar ten-

diente a que se suspendiese la construcción de celdas para almacenaje de graneles 
en zona portuaria, cuya ejecución se había iniciado sin previa declaración de im-
pacto ambiental.  
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7.6 Fallos de Corte

1.   Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires •  19/05/1998 
•  Almada, Hugo N. c. Copetro S. A. y otro; Irazu, Margarita c. Copetro S. A. y 
otro; Klaus, Juan J. c. Copetro S. A. y otro •  LLBA, 1998-943, LLBA, 1998, 
1314, RCyS 1999, 530 

El sentenciante valoró con mesurado y minucioso análisis la prueba produci-
da direccionando su criterio hacia la que seleccionó, como conducente para darle 
una adecuada solución al pleito, teniendo en cuenta la necesidad de satisfacer el 
interés comprometido referido a la protección del medio ambiente en su vertiente 
bifronte: individual y difusa o colectiva acordando legitimación al reclamante de 
autos, y dispuso la cesación del perjuicio, adoptando un temperamento preventivo 
a través del control del accionar futuro de la demandada, en orden al aseguramien-
to de la efectividad de la sentencia y a la evitación de todo daño prospectivo. 

En el ejercicio de la función jurisdiccional referida a la protección del medio 
ambiente 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 
ya sea teniendo por objeto el daño todavía no provocado, pero que podría ser 
posteriormente causado si la actividad prosiguiera, o actuando después que el 
daño ha empezado a ocasionarse para combatirlo obstaculizando su producción, 
atacándolo en su causa. 

Debe admitirse la procedencia de una acción de cesación preventiva de toda 
manifestación, que al producir daños, al medio ambiente o a la ecología requiera 
la enérgica y perentoria neutralización de sus efectos, para ello debe concederse a 
los jueces -y éstos deben ejercerlos- mayores poderes deberes lo que implica que 
los magistrados judiciales deben ejercitar dinámicamente todos los resortes que 
las leyes les confieren. 

La actividad de la demandada, a la vez que lesionó individualmente en su 
materialidad y en sus afecciones legítimas bienes de los actores, ocasionó un 
perjuicio cierto al medio ambiente, como patrimonio colectivo o de pertenencia 
difusa, alterando el equilibrio ecológico como bien de uso común del pueblo y 
esencial para la calidad de vida, y también en este aspecto damnificó al conjunto 
de la comunidad, de la cual los reclamantes forman parte, en consecuencia las 
medidas de carácter preventivo, y para evitar daños futuros, ordenadas por el juez 
no transgreden el principio de congruencia. 

Voces: MEDIO AMBIENTE ~ CONTAMINACION AMBIENTAL ~ IN-
TERESES DIFUSOS  ~  DAÑO AMBIENTAL 

2.   Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala III •  
15/11/1994 •  Sagarduy, Alberto •  LLBA, 1995-937. 

Las medidas precautorias no pueden ser revocadas bajo el argumento de 
que quien las dictó era incompetente, pues aún cuando fuera cierto, el imperativo 
constitucional de impedir las actividades nocivas de la salubridad del medio am-
biente, de la población actual y de las generaciones por venir ha de determinar la 
preservación y manutención de tales medidas, sin perjuicio de su remisión al juez 
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que se estimare competente pues hasta allí llega en caso de ser necesario, la fuerza 
y eficacia del mandato preventivo. 

El derecho de todo habitante a defender su medio ambiente se ha consolida-
do a partir de la reforma constitucional de 1994 por virtud de los arts. 41 y 43 de 
la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
igual que el reconocimiento del orden público ambiental y con ello la legitimación 
de cualquier particular para peticionar las medidas preventivas ante el juzgado 
civil que entendiera en la pretensión de cese del daño ambiental. 

Voces: MEDIO AMBIENTE ~ DAÑO AMBIENTAL ~ CONTAMINACION 
AMBIENTAL ~ MEDIDAS CAUTELARES ~ COMPETENCIA ~ CONSTITU-
CION NACIONAL

3.   Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala II • 
19/05/1998 • Pinini de Pérez, María del Carmen c/ Copetro s/Daños y perjuicios 

El tratamiento de los temas de Derecho Ambiental requiere una participación 
activa de la judicatura, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico 
principio de congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde 
con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos.

La condena al cese de inmediato y para siempre, en la liberación al medio 
exterior de todo elemento contaminante en sentido amplio, aún cuando fuere sólo 
en períodos, días, horas o minutos aislados, es una consecuencia lógica cuando se 
produce daño ambiental, y no sólo encuentra apoyo en las normas legales actua-
das, sino que simplemente consagra el irreductible principio del derecho: alterum 
non laedere.

Cuando se trata de juzgar el daño al medio ambiente, la naturaleza de la 
situación permite, con criterio amplio, considerar encuadrada de lege lata a la cau-
sante de la contaminación como “cosa” productora de la misma, en los términos 
del art. 1113 párrafo 2,  segundo ap. del Código Civil.

La comprobación de daños a la salud refuerza aún más la idoneidad de una 
medida que dispone “cese de la liberación de todo elemento contaminante en 
sentido amplio”, no existiendo demasía decisoria por cuanto cumplirla no necesa-
riamente significa el cese de la actividad productiva de la empresa contaminante, 
sino simple y razonablemente “no contaminar”, lo que entraña desde otro ángulo, 
un mandato preventivo.

Voces: MEDIO AMBIENTE ~ DEBERES DEL JUEZ ~ ACTIVIDADES 
MOLESTAS ~ COSA RIESGOSA ~ DAÑO AMBIENTAL
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soCIedAde de rIsCo e Intervenção do 
dIreIto PenAl nA Proteção do AmbIente

neLson r. BugALho
Mestre em Direito Penal Supraindividual  

pela Universidade Estadual de Maringá. Promotor de Justiça 
doMeio Ambiente/SP. Professor de Direito Penal

1. Introdução

Alçar o ambiente à condição de bem jurídico constitucional e consagrá-lo 
como direito fundamental do homem, inclusive expressamente autorizando a Car-
ta da República a intervenção do Direito Penal na sua proteção, não tem sido su-
ficiente para evitar, e até mesmo reprimir, os violentos ataques praticados contra 
o patrimônio ambiental, sobretudo por conta de algumas imperfeições verificadas 
na construção dos tipos de injustos penais ecológicos, que acabam muitas vezes 
comprometendo sua eficácia. 

É oportuna a observação de Norberto Bobbio a respeito do presente e do 
futuro dos direitos do homem quando prenuncia que o problema não é filosófico 
nem jurídico, mas num sentido mais amplo, político. E que “não se trata de saber 
quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são 
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 
seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 
sejam continuamente violados”.1

O emprego do Direito Penal para concretizar uma efetiva proteção do am-
biente, com observância dos princípios constitucionais penais de garantia, está 
na dependência de um perfeito delineamento conceitual do objeto de proteção do 
Direito Penal Ecológico, uma vez que múltiplas concepções do ambiente poderão 
ter relevância jurídica, sobretudo na formulação dos injustos penais ecológicos e 
num momento histórico em que há considerável necessidade de proteção de bens 
jurídicos macrossociais, a exemplo do ambiente.

2. soCIedAde de rIsCo e PAPel do dIreIto PenAl

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. O 

1  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 25.
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homem sempre exerceu uma influência devastadora sobre as comunidades na-
turais, submetendo-as à sua autoridade, de forma a atender suas necessidades e 
também seus caprichos. Essa relação de subordinação da natureza aos interesses 
humanos acabou por gerar a sensação de que o progresso humano está associado 
à destruição da cobertura vegetal com que a maior parte da Terra um dia esteve 
coberta. 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, o domínio humano neste planeta.

Nesse cenário, em que o imperativo do crescimento econômico não vem 
se revelando capaz de evitar o aumento da pobreza e dos elevados índices de 
violência, apesar de a ciência evoluir de forma surpreendente, anunciando a cada 
dia uma descoberta que pode se converter na solução de problemas crônicos da 
humanidade, a exemplo da fome, a impotência e a omissão estatal em matéria de 
proteção dos recursos naturais é uma realidade. A acelerada diminuição da cober-
tura florestal em todo o mundo, sobretudo na região Norte do Brasil, seja para o 
aproveitamento econômico da madeira ou para a instalação de atividades como a 
agricultura ou pecuária, descortinam o agravamento da crise ambiental.

As maneiras como se vê o futuro da humanidade determinam as ações no 
presente. Sob uma perspectiva mais cautelosa, sem abdicar do desenvolvimento 
econômico e tecnológico, recomenda-se uma completa reorganização dos siste-
mas de produção para explorar um mundo com recursos naturais limitados, e isso 
pode ser feito por meio da adoção de mecanismos políticos, sociais e econômi-
cos que estabeleçam um novo paradigma na relação da humanidade e o mundo 
natural. Essa preocupação já não é seriamente considerada quando se tem uma 
completa confiança em novas tecnologias, supostamente capazes de resolver os 
mais variados problemas criados pelo homem, muitos deles relacionados com a 
excessiva exploração dos recursos naturais. 

Ao avaliar as perspectivas de uma humanidade em crise, Odum enfatiza 
que:

Predizer o futuro é um jogo fascinante, popular, especialmente em tempo de 
crise. De fato, ninguém pode predizer realmente o que acontecerá no ano que 
vem, e muito menos daqui a 25 anos ou mais. Existem simplesmente dema-
siadas incógnitas, demasiados novos eventos, inovações tecnológicas e outros 
fatores que não podem ser previstos. No entanto, é instrutivo considerar-se uma 
variedade de cenários alternativos que poderiam acontecer. Poderemos, então, 
estimar a sua probabilidade, dadas as condições, a compreensão e o conheci-
mento atuais. Mais importante, talvez possamos fazer alguma coisa agora para 
reduzir a probabilidade de um futuro indesejável.2

Independentemente do olhar que se projeta para o futuro, as ações realizadas 
mais rapidamente terão maior eficácia e menores custos do que as mesmas ações 
realizadas no futuro. Os riscos a que a sociedade está sujeita num mundo cada 

2  ODUM, Eugene P. Ecologia. Trad. Ricardo I. Rio e Christopher J. Tribe. Rio de Janeiro: Guanabara, p. 341.

Vol-I Conferencias.indb   398 5/13/08   6:26:37 PM



399Conferências / Invited Papers

vez mais moderno e competitivo fazem parte de uma realidade que não pode ser 
ignorada, mas existem riscos a que a humanidade não deve se submeter, ao menos 
até ser possível dimensioná-los com uma maior precisão.

Ulrich Beck alerta que na modernidade avançada, a produção social de ri-
queza vem sempre acompanhada, de forma sistemática, pela produção social de 
riscos, e que os riscos da modernização são um big business. Avalia ainda que os 
riscos da civilização são um barril de necesidades sin fondo, inacabáveis, infi-
nitas.3 Certamente o incremento dos riscos do desenvolvimento industrial e tec-
nológico, associado a fatores como o aumento populacional e a massificação do 
consumo, cria “situações sociais de perigo”, expondo a perigo bens jurídicos rele-
vantes, quando não os lesionando de forma irreparável, sobretudo em se tratando 
de bens jurídicos como o ambiente e a saúde pública.4 

Em razão da proporção que os riscos assumem num período de ênfase ao 
imperativo do desenvolvimento e à globalização da economia, a transnaciona-
lização desses mesmos riscos ficará cada vez mais evidenciada, desencadeando 
repercussões diretas na qualidade ambiental.5 Assim, a degradação da qualidade 
ambiental, compreendida como “a alteração adversa das características do meio 
ambiente” (Lei n. 6.938/81, art. 3º, II), passa a ser um problema transnacional, e 
poderá se transformar num conflito global entre o Norte e o Sul, como avalia o 
sociológico português Boaventura de Souza Santos:

Por um lado, o Norte não parece disposto a abandonar os seus hábitos polui-
dores e muito menos a contribuir, na medida dos seus recursos e responsabilidade, 
para uma mudança dos hábitos poluidores do Sul, que são mais uma questão de 
necessidade que uma questão de opção. Por outro lado, os países do Sul tendem a 
não exercer a favor do equilíbrio ecológico o pouco espaço de manobra que neste 
domínio lhes resta. Para além de muitas outras razões, e por absurdo que pare-
ça, depois do colapso do comunismo, a capacidade de poluição é talvez a única 
ameaça credível com que os países do Sul podem confrontar os países do Norte e 
extrair deles algumas concessões.6

3  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Trad. Jorge Navarro, Daniel Jiménez e Maria Rosa 
Borras. Barcelona: Paidós, 1998, p. 25.
4  Para José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala “o conceito de risco é a expressão característica de sociedades 
que se organizam sob a ênfase da inovação, da mudança e da ousadia. Reproduz essencialmente a pretensão moderna de 
tornar previsíveis e controláveis as conseqüências imprevisíveis das decisões, tentando submeter ao controle o que é in-
controlável, propondo prever o imprevisível, e, principalmente, sujeitando os efeitos colaterais dessas decisões a arranjos 
institucionais adequados, compreendendo um conjunto de ações, programas e políticas institucionais compatíveis com o 
objetivo de gerar segurança em contextos de imprevisibilidade” (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, p. 14).   
5  O dano ambiental transnacional é uma realidade, seja ele decorrente de desastres naturais ou da conduta humana, sobre-
tudo porque a natureza é absolutamente indiferente aos limites e convenções geopolíticas entre os diferentes países. Num 
contexto de danos ambientais que extrapolem os limites territoriais de um país, Walter David Pelle sugere a necessidade 
de instituir a responsabilidade ambiental internacional, afirmando que o ilícito ambiental deve ter um reconhecimento da 
comunidade internacional e não só no âmbito do direito interno. Avalia que a criação de regras de direito internacional no 
que diz respeito à responsabilização pela reparação ou compensação do dano ambiental transfronteiriço é necessidade cada 
vez mais presente, embora inúmeros documentos internacionais façam alusão à responsabilidade que cada país tem quando 
exploram seus recursos naturais (PELLE, Walter David. El dano ambiental en el derecho civil argentino y comparado. De-
recho ambiental: su actualidade de cara al tercer milênio. Coord. Pablo Jiménez. Buenos Aires: Ediar, 2004, p. 414-424).
6  SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 
2001, p. 296.
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É certo que os riscos a que a humanidade está submetida afetam todos, in-
clusive aqueles que num primeiro momento deles se beneficiam. Nem mesmo 
os ricos e poderosos estão seguros diante desses riscos, sendo que seus efeitos 
golpeiam até os centros de sua produção. Os próprios atores da modernização 
caem dentro de um “redemoinho” de perigos que desencadeiam e deles se bene-
ficiam. É o chamado efeito bumerang.7 Tais considerações são pertinentes numa 
sociedade de riscos na qual os avanços das ciências e a crescente necessidade de 
converter recursos naturais em utilidades para o ser humano podem conduzir a 
uma situação em que não se identifica determinado bem previamente valorado na 
Constituição.8 Contudo, mesmo diante de um quadro axiológico bastante amplo 
de bens jurídicos constitucionais, deve se ter em conta ainda as variadas formas 
com que é possível lesar ou expor a perigo de lesão tais bens. Somente as formas 
mais graves devem ser selecionadas e criminalizadas.9

É dentro desse contexto de situações sociais de perigo que o Direito Penal 
ainda procura uma “fórmula” capaz de assegurar uma efetiva tutela a bens jurí-
dicos comunitários lesados ou ameaçados de lesão. Contudo, precedentemente 
ao processo de criação de uma tipologia criminal adequada à tutela de bens ju-
rídicos de relevância social, sobretudo quando se tratar de bens jurídicos supra-
individuais, deve ser considerado o que pretendeu a Constituição Federal proteger, 
uma vez que “nas constituições já estão feitas as valorações criadoras dos bens 
jurídicos, cabendo ao penalista, em função da relevância social desses bens, tê-los 
obrigatoriamente presentes, inclusive a eles se limitando, no processo de forma-
ção da tipologia criminal”.10 

O Direito Penal moderno tem como escopo imediato e primordial a proteção 
de bens jurídicos relevantes que se encontram dentro do quadro axiológico traça-
do na Constituição, ou decorrente da concepção de Estado de Direito democrá-

7  Cf. BECK, Ulrich, op. cit., p. 43-44.
8  Seguramente, os perigos socialmente decididos pelos detentores do poder, e conseqüentemente socialmente produzidos, 
transcendem os limites da segurança. A implementação de qualquer política desenvolvimentista sempre esbarra na questão 
ambiental, podendo aí ocorrer a legitimação de alguns perigos que comprometam a integridade do ambiente. Confiar 
plenamente na capacidade de controle estatal é temerário, até porque os perigos a que estão expostos o ambiente, com 
repercussões diretas na qualidade de vida das pessoas, ganham dimensões cada vez maiores, são às vezes incontroláveis 
e, ainda, invariavelmente produzem efeitos irreversíveis. E matéria ambiental, a decisão pela criação de perigos deve ser 
orientada especialmente pelo princípio da dignidade da vida humana, pela proteção dos ecossistemas e pela utilização 
sustentável dos recursos naturais (ou ambientais), compreendidos estes como 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 (Lei n. 6.938/81, 
artigo 3º, inciso V). Tais recursos naturais devem ser considerados como indispensáveis para assegurar condições propícias 
a qualquer forma de vida, e não apenas como riquezas disponibilizadas para o homem, embora o progresso social e o bem-
estar do homem dependam de atividades que consomem os recursos ambientais. Adverte-se que deve ser encontrado um 
“honesto e virtuoso ponto de equilíbrio” na exploração dos recursos naturais, e que por conta da limitada capacidade de 
regeneração do planeta, já levada para além de seus limites, deverá o homem acomodar sua atividade econômica e social ao 
que a Terra pode suportar (BELLORIO CLABOT, Dino. Tratado de derecho ambiental, t. I. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2004, 
p. 37). Esses aspectos devem ser considerados na produção social de perigos, ainda que a justificativa seja a melhoria das 
condições de qualidade de vida do ser humano.    
9  Verificada a necessidade de intervenção do Direito Penal para a proteção de bens jurídicos imprescindíveis para a coe-
xistência pacífica dos homens, deve a tutela penal dirigir-se apenas contra certas formas de agressão, havidas como social-
mente intoleráveis. Somente as condutas mais gravosas, direcionadas contra bens jurídicos relevantes, podem ser objeto 
de criminalização – princípio da fragmentariedade (Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1 
: parte geral, arts. 1º a 120. 5. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 149).  
10  LUISI, Luiz. Bens constitucionais e criminalização. R. CEJ. Brasília, n. 4, 1998, p. 105.
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tico.11 Todas as normas jurídico-penais estão baseadas num juízo positivo sobre 
bens jurídicos vitais que são imprescindíveis para a convivência das pessoas em 
comunidade e, por isso, devem ser protegidos por meio da coação estatal, median-
te o recurso da imposição de penas àqueles que transgridem a ordem jurídica.12 

Desempenha o Direito Penal um papel fundamental à medida que assume as 
feições de um ordenamento pacificador e protetor das relações sociais, nas suas 
mais variadas dimensões. Como acentuam Jescheck e Weigend, assegura esse 
ramo do direito público, em última instância, “a inviolabilidade do ordenamento 
jurídico”, utilizando para isso o instrumento de poder mais rigoroso de que dispõe 
o Estado: a pena.13 De qualquer forma, para realizar essa missão, o ponto de par-
tida a considerar consiste em reconhecer que a única restrição previamente dada 
para o legislador se encontra nos princípios da Constituição, isto é, um conceito 
de bem jurídico vinculante político-criminalmente somente pode derivar daqueles 
modelados na Lei Fundamental.14 Contudo, o fato de se emergir da realidade so-
cial bens não valorados na Constituição Federal, porque supervenientes à data de 
início de vigência das mesmas, e que estão a exigir a proteção do Direito Penal, 
não há de se constituir num óbice à criminalização das condutas atentatórias a es-
ses mesmos bens jurídicos. A conversão dessas condutas em delitos pode ser feita 
desde que não afronte os princípios penais consagrados na Constituição.15 Nessa 
linha de pensar, pontifica Miguel Reale Júnior que:

O que importa como limite ao poder de punir é o respeito obrigatório do le-
gislador penal aos princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa 
humana, da presunção de inocência, da individualização da pena ou o da pro-
porcionalidade e os valores da justiça e da liberdade, constantes do preâmbulo 
da Constituição.16

Fixado que o Direito Penal é um instrumento provido de aptidão para a pro-
teção de bens jurídicos com destacada importância, e que na sociedade moderna 
há cada vez mais demanda social por proteção, crê-se que a sua expansão se deva, 
em parte, justamente ao aparecimento de novos bens jurídicos (novos interesses 
ou novos juízos valorativos sobre interesses pré-existentes), sequer previstos nas 
constituições:

As causas da provável existência de novos bens jurídicos-penais são, segu-

11  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120, p. 147. 
12  Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal : parte general. Trad. Miguel Olmedo 
Cardenete. Granada: Comares, 2002, p. 7-8.
13  Idem, p. 2.
14  Cf. ROXIN, Claus. Derecho Penal :  parte general : t. I :  Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Trad. da 2. 
ed. alemã por Diego-Manuel Luzón Pena et alli. Madrid: Civitas, 1997, p. 55.
15  Cf. LUISI, Luiz. Bens constitucionais e criminalização, p. 106. O catálogo dos bens jurídicos sujeitos à tutela penal 
pode não coincidir com o rol dos valores constitucionais, embora não seja o caso do patrimônio ambiental, valor deduzido 
direta e expressamente da Constituição Federal como fundamental. Mas é importante ressaltar que “quanto mais se ma-
nifesta 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” (PALAZZO, Francesco C. Valores constitucionais e direito penal. Trad. Gérson P. dos Santos. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris, 1989, p. 84).
16  REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal : parte geral :  v. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 28.
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ramente, distintas. Por um lado, cabe considerar a conformação ou generalização 
de novas realidades que antes não existiam – ou não com a mesma incidência -, 
e em cujo contexto há de viver o indivíduo, que se vê influenciado por uma alte-
ração daquelas, assim, a mero título de exemplo, as instituições econômicas de 
crédito ou de inversão. Por outro lado, deve aludir-se à deterioração de realidades 
tradicionalmente abundantes que em nossos dias começam a manifestar-se como 
“bens escassos”, aos quais se atribui agora um valor que anteriormente não lhes 
correspondia, ao menos de modo expresso: por exemplo, o meio ambiente. Em 
terceiro lugar, há que contemplar o incremento essencial de valor que experimen-
tam, como conseqüência da evolução social e cultural, certas realidades que sem-
pre estiveram aí, sem que se reparasse nas mesmas; por exemplo, o patrimônio 
histórico-artístico. Entre outros fatores.17

O aparecimento de novas realidades, ou simplesmente reconhecer a impor-
tância de realidades já existentes e até então ignoradas, a exemplo do ambiente, 
são evidências de uma provável expansão do Direito Penal, ainda que a constitu-
cionalização dessas novas realidades não seja precedente. O que é de fundamental 
importância é proclamar que somente quando os mecanismos de controles sociais 
falham na promoção da tutela de um bem jurídico poderá o Estado valer-se do 
Direito Penal, uma vez que atua na condição de ultima ratio da política social. É 
o último recurso a ser empregado na defesa de valores constitucionalmente con-
sagrados ou que sejam reconhecidamente importantes para o indivíduo ou para a 
sociedade. Verificada a possibilidade de uma tutela eficaz por via extrapenal, deve 
esta prevalecer, evidenciando-se aí o caráter subsidiário do Direito Penal,18 regido 
pelo princípio da intervenção mínima. 

A esse respeito:

A opção de se valer o legislador do Direito Penal, por seu aspecto simbólico, 
não se justifica nem mesmo na proteção de valores de patamar constitucional, 
não se legitimando muito menos seja o instrumento preferencial para imposi-
ção de interesse de menor relevo, como sucede hodiernamente com a denomi-
nada “administrativização do Direito Penal”, ou com a expansão exagerada 
para figuras de perigo abstrato e de formas culposas, às vezes sem resultado 
material significativo, com o recurso a elementos normativos com referências a 
outras leis, em avalanche de incriminações, própria de uma ilusão penal.19

Nesse contexto, a ingerência do Direito 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 

17  SILVA SANCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-indus-
triais. Trad. Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 27.
18  Sobre o caráter subsidiário do Direito Penal na proteção de bens jurídicos, vide ROXIN, Claus. Derecho penal – parte 
general, tomo 1: Fundamentos. La estructura de la Teoria del Delito, p. 51; e, REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de 
direito penal, p. 23-24.
19  REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal, p. 26.
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liberdade pessoal, mas sim como seu garante.20 Destaca-se ainda que “o le-
gislador constituinte brasileiro, ao erigir o ambiente - ecologicamente equili-
brado - em direito fundamental, sufragou a noção de bem jurídico veiculada e, 
logo, a imprescindível conformação entre o injusto culpável ambiental e o sentir 
constitucional”.21

Enfim, é justamente a natureza constitucional do bem jurídico que revela a 
possibilidade 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, como doutrina Luiz Regis Prado ao 
declarar 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”.22

O ambiente ecologicamente equilibrado é um valor constitucionalmente 
relevante, deduzido diretamente da Constituição Federal na condição de direito 
fundamental e inserido no rol dos bens merecedores de tutela penal. A propósito 
dos bens jurídicos gravados na Constituição e que legitimam a intervenção penal, 
afirma-se que:

[...] quanto mais se manifesta possível a formulação rigorosa de um catálogo 
de bens jurídicos constitucionalmente individuados como objetos da tutela pe-
nal, tanto mais penetrante será a influência da Constituição no sistema e, antes 
de tudo, na política criminal do ordenamento.23

A Constituição, sobretudo numa sociedade democrática, deve ser “o 
ponto jurídico-político de referência primeiro em tema de injusto penal – re-
duzido às margens da estrita necessidade – como afirmação do indispensável 
liame material entre o bem jurídico e os valores constitucionais, amplamente 
considerados”.24 Não pode ter o Direito Penal uma posição de protagonismo na 
tutela penal do ambiente, porque isso implicaria reconhecer que as infrações 
às normas ambientais sempre caracterizam uma violação de condições básicas 
de convivência social e um atentado aos valores fundamentais da comunidade 
social juridicamente organizada.25 O fato de não ter o Direito Penal essa posição 
no ordenamento jurídico não invalida o seu crescente emprego na defesa do 
patrimônio natural, sobretudo porque há mandato expresso de criminalização 
gravado na Carta da República. 

20  Cf. PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental – problemas fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, 
p. 64.
21  PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental – problemas fundamentais, p. 64.
22  PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 69.
23  PALAZZO, Francesco C. Valores constitucionais e direito penal, p. 84.
24  PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição, p. 75.
25  Cf. DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. Direito constitucional e administrativo do ambiente. Cadernos CE-
DOUA. Coimbra: Almedina, p. 24.
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3. ComAndo ConstItuCIonAl de CrImInAlIzAção dos AtentAdos ContrA o 
AmbIente 

A Constituição é a ordem jurídica fundamental do Estado, posicionando-se 
no vértice da pirâmide de um sistema normativo que nela encontra seu fundamen-
to. Na condição de lei fundamental, lhe são atribuídas várias funções, destacan-
do-se cinco delas como principais: função de consenso fundamental, função de 
legitimidade e legitimação da ordem jurídico-constitucional, função de garantia e 
proteção e função de organização do poder político.26 

Duas daquelas funções merecem ser consideradas: função de consenso fun-
damental (ou função de integração) e função de garantia e proteção. A primeira 
indica que a Constituição é a revelação normativa do consenso fundamental de 
uma comunidade política no que diz respeito a princípios, valores e idéias diretri-
zes que orientam os padrões de conduta política e jurídica dessa mesma comuni-
dade; a segunda – função garantística – revela que a Constituição é a garantia dos 
direitos e das liberdades nela positivados, inerentes ao indivíduo e preexistentes 
ao Estado. Por esta função, a Constituição assume uma posição de “lei superior”, 
vinculando, jurídica e politicamente, os detentores do poder.27   

Assim, quando a Constituição do Brasil erigiu o ambiente à condição de 
bem jurídico e ainda estabeleceu as medidas positivas que devem ser tomadas 
pelo Estado para garantir a integridade desse valor constitucional, evidenciou a 
função de consenso fundamental e a função de garantia e proteção. No tocante ao 
patrimônio florístico, a última função referida pode ser claramente identificada 
no texto constitucional quando é ordenado ao Poder Público “proteger a flora” 
(artigo 225, § 1o, inciso VII), bem como ao assinalar que os autores das condutas 
e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente deverão sofrer sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados 
(artigo 225, § 3o).28

Como qualquer outra norma, as normas constitucionais contêm um man-
damento, uma ordem revestida de força jurídica, de tal forma que a sua inobser-
vância deve deflagrar mecanismos próprios de coação objetivando garantir-lhe 
a imperatividade.29 As normas jurídicas existem para ser realizadas, efetivadas. 
Noutras palavras, a efetividade “[...] designa a atuação da norma, fazendo preva-
lecer, no mundo dos fatos, os valores por ela tutelados. Ela simboliza a aproxima-
ção, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade 
social”.30

26  Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999, p. 
1420-1423.
27  Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 1420-1422.
28  Observa-se que apesar de o constituinte referir-se a condutas e atividades consideradas lesivas, rigorosamente toda 
conduta lesiva implica uma atividade, assim como toda atividade lesiva decorre de uma conduta. A redação inadequada da 
Constituição somente se justificaria com o único propósito de não deixar dúvida alguma de que as agressões ao ambiente 
deverão ser sancionadas (Cf. BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do 
Brasil : promulgada em 5 de outubro de 1988, 8º volume : arts. 193 a 232. 2. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 997). 
29  Cf. BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 201.
30  BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p. 202.
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A Constituição Federal não se limitou a estabelecer o ambiente ecologica-
mente equilibrado como direito fundamental. Foi além ao determinar a adoção de 
inúmeras medidas positivas com o objetivo de assegurar aquele direito, sobretudo 
indicando no artigo 225, § 3o, a possibilidade de criminalizar as condutas lesivas 
ao patrimônio natural.31

Manifestações dessa natureza são chamadas de cláusulas expressas de cri-
minalização.32 Por estas, prevê-se a obrigação constitucional de converter em de-
litos condutas que possam comprometer a integridade de bens jurídicos essenciais 
para o convívio do homem em sociedade. Com freqüência, referidas cláusulas 
estão previstas nas constituições mais modernas, a exemplo da Constituição es-
panhola que, a seu turno, contém três cláusulas explícitas: uma relativa à tutela 
do ambiente natural (artigo 21/6); uma segunda se refere à tutela do patrimônio 
histórico, cultural e artístico dos povos da Espanha (artigo 46); e, a terceira, é per-
tinente a abusos, por parte de órgãos públicos, quanto aos poderes de suspensão 
de determinados direitos fundamentais (artigo 55/2).33 Também a Lei Fundamen-
tal alemã estabelece, em seu artigo 26.1, a obrigação de criminalizar o atentado à 
convivência pacífica dos povos e a preparação de guerra de agressão, a que Claus 
Roxin denomina mandato constitucional de punição.34

Cunhar ordens de criminalização é a tendência que orienta as constituições 
modernas, ainda que ao mesmo tempo limitem a atividade penal do Estado objeti-
vando garantir a inviolabilidade do direito à liberdade e o respeito ao princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

Esses preceitos constitucionais se destinam a alargar a incidência do Direito 
Penal no sentido de convertê-lo num instrumento de proteção de direitos coleti-
vos, cuja tutela é imposta para que haja uma justiça mais autêntica, atendendo as 
exigências de Justiça material.35 

A respeito das obrigações constitucionais de criminalização pontifica Fran-
cesco C. Palazzo que:

Enquanto as indicações constitucionais de fundo (que atuam no sentido da des-
criminalização) são, ainda, expressão de um quadro constitucional caracterís-
tico do Estado liberal de direito, pressupondo, outrossim, uma implícita relação 

31  Sustenta-se que caracterizaria inconstitucionalidade por omissão a ausência de normas incriminadoras de condutas que 
violassem bens jurídicos constitucionais de maior expressividade, sobretudo o ambiente, diante da existência de obrigação 
constitucional de criminalização (Cf. CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A importância da tutela penal do meio 
ambiente. Revista de Direito Ambiental, n. 31. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 69). Nesse mesmo sentido: 
SMANIO, Gianpaolo Poggio. Tutela penal dos interesses difusos. São Paulo: Atlas, 2000, p. 102.
32  Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, a previsão constitucional brasileira “nada mais significa senão a recomen-
dação de que o direito penal ou o direito administrativo, conforme a gravidade da conduta lesiva ao meio ambiente, a 
qualifiquem como delito ou infração administrativa. Assim, ela será sancionada como tal, independentemente da obrigação 
de reparar o dano” (Comentários à Constituição brasileira de 1988, v. 4, p. 105). José Cretella Júnior leciona que a norma 
constitucional do artigo 225, caput, na forma como se apresenta, mal teria sentido se não fosse “completada” pelo § 3º do 
mesmo artigo, numa clara alusão à necessidade de punição daqueles que atentam contra o valor ambiente (Cf. CRETELLA 
JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, v. VIII. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, 
p. 4517-4518). 
33  Cf. PALAZZO. Francesco C. Valores constitucionais e direito penal, p. 103-104.
34  Cf. ROXIN, Claus. Derecho Penal – parte general, tomo I: Fundamentos. La estructura de la Teoria del Delito, p. 64..
35  Cf. LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991, p. 41.
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de “tensão” entre política criminal e direito penal, as vertentes orientadas no 
sentido da criminalização traduzem a expressão de uma visão bem diversa do 
papel da Constituição no sistema penal: as obrigações de tutela penal no con-
fronto de determinados bens jurídicos, não infreqüentemente característicos do 
novo quadro de valores constitucionais e, seja como for, sempre de relevância 
constitucional, contribuem para oferecer a imagem de um Estado empenhado 
e ativo (inclusive penalmente) na persecução de maior número de metas pro-
piciadoras de transformação social e da tutela de interesses de dimensões ul-
traindividual e coletivas, exaltando, continuadamente, o papel instrumental do 
direito penal com respeito à política criminal, ainda quando sob os auspícios 
– por assim dizer – da Constituição.36 

A constitucionalização do ambiente e a expressa indicação de que as con-
dutas consideradas lesivas a esse valor sujeitarão os infratores a sanções penais, 
não significa ignorar que a missão do Direito Penal é a proteção subsidiária de 
bens jurídicos, com a priorização das possibilidades de tutela extrapenal quando 
estas são suficientemente eficazes. A ordem constitucional de tratar como crimes 
os comportamentos antiecológicos significa tão-somente admitir o caráter subsi-
diário de proteção do Direito Penal, com o reconhecimento de que falharam os 
instrumentos extrapenais.

Na verdade, o comando constitucional de criminalizar os comportamentos 
antiecológicos foi uma reação às incessantes e graves agressões ao ambiente, de 
tal forma que:

[...] não se limita simplesmente a fazer uma declaração formal de tutela do 
ambiente, mas, na esteira da melhor doutrina e legislação internacionais, esta-
belece a imposição de medidas coercitivas aos transgressores do mandamento 
constitucional. Assinala-se a necessidade de proteção jurídico-penal, com a 
obrigação ou mandato expresso de criminalização.37 

A expressa indicação da “lei superior” assume maior relevância num 
Estado de Direito democrático, no qual a determinação dos valores essenciais 
da sociedade deve estar consagrada na Constituição em razão do caráter limi-
tativo da tutela penal. Referida indicação constitucional de conteúdo crimi-
nalizador confere legitimidade à intervenção penal na proteção do patrimônio 
natural.38 

Assumindo o ambiente a condição de bem jurídico fundamental, expres-

36  PALAZZO, Francesco C., op. cit., p. 103.
37  PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território e biosse-
gurança (com a análise da Lei 11.105/2005). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 80. 
38  Não bastasse a expressa indicação constitucional de criminalizar as condutas que atentam contra a integridade do 
patrimônio natural, importante ressaltar que independentemente disso, os bens suscetíveis de proteção penal são os direi-
tos constitucionais do cidadão, os valores objetivamente tutelados e outros inseridos no contexto de garantia do Estado 
de Direito democrático e social ou que lhe sejam conexos. Aduz-se ainda que o critério básico a partir do qual se pode 
deduzir um quadro valorativo deve ser fornecido pelos princípios constitucionais insculpidos nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º da 
Constituição Federal, reconhecidos como fundamento da ordem política e social (Cf. PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico 
penal e Constituição, p. 77-78).
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são de uma sensibilidade constitucional até então não manifestada, a obriga-
ção constitucional de criminalização acabou se convertendo principalmente 
na Lei n. 9.605/98, embora inúmeras condutas consideradas lesivas ao am-
biente (ar, água, solo, flora e fauna) já constituíssem ilícitos penais. Contudo, 
se à luz do quadro de valores constitucionais anterior à Constituição de 1988 
não se exigia expressamente a obrigação de tutelar penalmente o ambiente, 
a partir daquele marco passa esse bem jurídico a ocupar posição de destaque 
na hierarquia constitucional, convertendo-se expressamente em bem jurídico-
penal catalogado na lei que se encontra no vértice do ordenamento jurídico. 
Dessa forma, todos os componentes do ambiente passam à categoria de bens 
jurídicos-penais constitucionais.

O reconhecimento de que o ambiente é um bem macrossocial, somado ao 
fato de a Constituição ter descortinado expressamente a possibilidade de con-
verter em delitos as condutas que atentam contra a integridade desse bem, não 
pode conduzir ao emprego meramente simbólico do Direito Penal, transformando 
todas as infrações relacionadas com a proteção do ambiente em delitos. É abso-
lutamente necessário que se opere uma cuidadosa seleção das condutas a serem 
criminalizadas.39 

4. AsPeCtos GerAIs dA tutelA PenAl do AmbIente

4.1 delimitação do bem jurídico a proteger

Para proteger os interesses sociais mais relevantes, deve o Estado adotar pri-
meiramente meios menos lesivos antes de empregar o Direito Penal, porque este 
é um instrumento subsidiário, a ultima ratio, como se tem insistentemente afir-
mado. Importante enfatizar que deverá preferir-se antes a utilização de meios des-
providos de caráter de sanção, como uma adequada política social.40 De qualquer 
forma, o Direito Penal de um Estado democrático e social somente se justifica 
como um sistema de proteção da sociedade e de seus valores mais transcendentes, 
sendo que os interesses sociais que por sua importância podem merecer a prote-
ção do Direito se denominam bens jurídicos.41 

Os bens jurídicos são descritos como “valores ético-sociais que o direito se-

39  Na Espanha, onde o ambiente é igualmente um valor essencial socialmente reconhecido e constitucionalmente procla-
mado, se afirma a aptidão e a capacidade do Direito Penal para proteger o patrimônio natural. Referido bem goza de uma 
valoração social suficientemente elevada para poder ser tutelado por normas de natureza jurídico-penais, sobretudo diante 
da crescente preocupação social com a problemática ecológica (Cf. URRAZA ABAD, Jesús. Delitos contra los recursos 
naturales y el medio ambiente – análisis legal, doctrinal y jurisprudencial. Madrid: La Ley, 2001, p. 60-61). Certamente a 
manifestação social que mais evidencia a preocupação por temas conservacionistas é o movimento ecologista organizado, 
um fenômeno mundial presente já há várias décadas, embora incontáveis manifestações isoladas com essa temática possam 
ser identificadas ao longo da história da humanidade. No Brasil, ainda que a realidade social já indicasse que as condutas 
mais graves realizadas contra o patrimônio natural fossem merecedoras de sanções de natureza penal, isso acaba não ocor-
rendo a tempo de evitar a dizimação de grandes extensões de cobertura florestal e outros danos gravíssimos perpetrados 
contra o patrimônio ambiental.   
40  Cf. MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal :  parte general. 7. ed. Buenos Aires: Julio César Faira Editor, 2004, p. 127.
41  Cf. MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal :  parte general, p. 128.
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leciona, 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”.42 Aníbal Bruno 
arremata, de forma precisa, que bens jurídicos “são interesses fundamentais do 
indivíduo ou da sociedade, que, pelo seu valor social, a consciência comum do 
grupo ou das camadas sociais nele dominantes elevam à categoria de bens jurí-
dicos, julgando-os merecedores da tutela do Direito, ou, em particular, da tutela 
mais severa do Direito Penal”.43 

O bem jurídico-penal está relacionado com uma escolha, e esta deve re-
fletir, na exata medida, a relevância do objeto.44 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 Di-
reito democrático e social.45 Em outras palavras, o Direito Penal deve ocupar-
se de garantir a proteção dos valores mais transcendentes para a coexistência 
do homem em sociedade, destacando-se aí o ambiente, e em particular a flora, 
elemento absolutamente indispensável para a manutenção do equilíbrio eco-
lógico planetário.

Embora o ambiente se destaque como um importante bem jurídico merece-
dor de proteção penal, há necessidade de um perfeito delineamento conceitual do 
objeto de proteção do Direito Penal Ecológico, uma vez que múltiplas concepções 
do ambiente poderão ter relevância jurídica.

O estabelecimento de um conceito preciso de ambiente é questão bastante 
tormentosa, sobretudo porque invariavelmente se pretende empregar um mes-
mo conceito para os mais variados setores do ordenamento jurídico. Parte da 
doutrina, quando aborda a noção jurídica de ambiente, afirma não dever ela 
ficar limitada aos seus aspectos biológicos, mas sim compreender também uma 
abordagem jurídica totalizadora, porque assim se ampliará a tutela jurisdicional 
ambiental, imprescindível para resguardar o direito fundamental insculpido no 
caput do artigo 225 da Carta Constitucional: meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e reconhecido como essencial à sadia 
qualidade de vida. 

A esse respeito, pondera-se que o conceito de ambiente deve ser globali-
zante ou totalizador, e nesse sentido, não pode ser compreendido como sendo 
constituído apenas pela água, solo, ar, flora e fauna (meio ambiente natural), mas 
também pelos espaços urbanos fechados (conjunto de edificações) e espaços ur-
banos abertos (equipamentos públicos, tais como ruas, praças, parques etc.), que 
integram o denominado meio ambiente artificial, e ainda aquele ambiente cons-

42  TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 16.
43  BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte geral, t. I, Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 29-30.
44  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)” (MUÑOZ CONDE, Fran-
cisco. Teoria geral do delito. Trad. e notas Juarez Tavares e Luiz Regis Prado. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988, 
p. 51).
45  Cf. PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição, p. 23.
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tituído pelo patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, turístico, arqueológico, 
paisagístico, científico e paleontológico, havido como meio ambiente cultural.46 
Trata-se evidentemente de um conceito amplíssimo, totalizante, compreendendo 
não só os componentes ambientais naturais, mas também componentes humanos 
artificiais e culturais.47 Nesta mesma linha de raciocínio, justifica Fernando Fuen-
tes Bodelón que “todos os fatores que integram o mundo natural estão relaciona-
dos em interação contínua e profunda [...], dando-se esta relação também com o 
mundo artificial ou humano”.48 

Édis Milaré, adepto dessa concepção totalizante, sustenta que “o meio am-
biente abrange toda a natureza original (natural) e artificial, assim como os bens 
culturais correlatos”, afirmando a existência de ecossistemas naturais e ecossis-
temas sociais.49 Sob o prisma da sociologia não se pode negar a amplitude do 
termo ecossistema, mas há que se ter em conta que o mesmo foi  emprestado das 
ciências biológicas. 

Os ecossistemas são sempre naturais, não podendo ser classificado como tal 
o “ambiente” criado pelo homem.50  

Ainda dentro dessa perspectiva globalizante, e sob o fundamento de que 
o termo meio ambiente é um conceito jurídico indeterminado e que deve ter 
seu conteúdo preenchido pelo intérprete, por vezes acrescenta-se mais um 
aspecto àquela classificação tripartida: o meio ambiente do trabalho. Este se 
constitui no local onde “as pessoas desempenham suas atividades laborais, se-
jam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio 
e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica 
dos trabalhadores, independentemente da condição que ostentam (homens 
ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, 
autônomos etc.)”.51 Afirma-se que o artigo 225 da Constituição Federal diz 
respeito a todos os aspectos do ambiente, aí se incluindo o ambiente do tra-
balho porque é nesse ambiente que o homem passa a maior parte de sua vida 
produtiva. Assim, seria “impossível alcançar qualidade de vida sem ter quali-

46  Cf. SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, 
p. 20-21; MILARÉ, Edis. Direito do ambiente : doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 99-100; MUKAI, Toshio. Direito ambiental : sistematizado. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1992, p. 3; FREITAS, Gilberto Passos de. Ilícito penal ambiental e reparação do dano. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 24-27; FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 
6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 18; SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente : breves 
considerações atinentes à Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002; 
MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. Crimes ambientais : lei 9.605/98 : novas disposições gerais penais : concurso de pessoas : 
responsabilidade penal da pessoa jurídica : desconsideração da personalidade jurídica. Campinas: Interlex Informações 
Jurídicas, 2001, p. 26; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Tutela penal dos interesses difusos, p. 44-46.
47  A concepção totalizadora ou globalizante é amplíssima, e não ampla, como afirmado por Arthur Migliari Júnior que, a 
respeito, diz o seguinte: “O conceito de meio ambiente não deve se restringir ao ambiente natural, aliás, o próprio legislador 
nacional adotou também conceito amplo, na definição legal do meio ambiente” (MIGLIARI JÚNIOR, Arthur, op. cit., p. 
26). Ora, o conceito amplo apenas contempla elementos naturais e é repudiado pelo referido autor que, na verdade, acolhe 
o conceito amplíssimo de ambiente. 
48  FUENTES BODELÓN, Fernando. Planteamientos previos a toda formulación de um derecho ambiental. DocAdm, n. 
190 (Abril-junho, 1981), Madrid, p. 113 e seguintes.
49  Direito do ambiente, p. 53.
50  Cf. CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. v. VIII, p. 4522. 
51  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 21.
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dade de trabalho, nem se pode atingir meio ambiente equilibrado e sustentável 
ignorando o meio do ambiente do trabalho”.52

Uma outra vertente doutrinária propõe um conceito reducionista de am-
biente, concebendo-o como o conjunto de “elementos naturais de titularidade 
comum e de características dinâmicas: em definitivo, a água e o ar, veículos 
básicos de transmissão, suporte e fatores essenciais para a existência do ho-
mem sobre a Terra”.53  Deste conceito bastante restrito, Ramón Martín Mateo 
justifica a exclusão do solo porque pertinente a sua gestão à ordenação global 
do território e à luta contra a erosão, com transcendência mais ampla que a 
própria gestão ambiental. O ambiente é considerado enquanto entorno natural, 
constituindo-se em bens tutelados apenas os recursos naturais comuns – a água 
e o ar -, posto que, uma vez inadequadamente manejados, veiculam toda uma 
série de transtornos dos sistemas naturais.54 Portanto, desta concepção natural, 
contudo reducionista de ambiente, são excluídos os outros componentes natu-
rais: flora, fauna e solo.55

As duas concepções de ambiente aludidas não estão em conformidade com 
o texto constitucional brasileiro, nem tampouco demarcam o objeto de proteção 
do Direito Penal Ecológico.

Não é necessária qualquer maximização do que se deve compreender por 
ambiente, isso porque a agregação de outros componentes - humanos - ao concei-
to não implicará na ampliação da sua tutela jurisdicional, como equivocadamente 
se tem afirmado.56 Nem tampouco um conceito reducionista é apto a revelar a 
exata dimensão do bem jurídico ambiente, tal qual consagrado na Constituição e 
na legislação ordinária, em especial na Lei n. 6.938/81. 

Constitui um equívoco a justificativa apontada para a adoção da concepção 
globalizante de ambiente porque a tutela dos componentes “ambientais” huma-
nos prescinde do artigo 225 da Constituição Federal. Nada justifica optar-se 
por um conceito amplíssimo de ambiente, que inclua não só os componentes 
ambientais naturais, mas também os componentes ambientais humanos (artifi-
ciais e culturais), isso porque o texto constitucional dedicou uma seção própria 
dentro do Capítulo III para o que se convencionou denominar meio ambiental 

52  PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 2002, p. 32.
53  MARTÍN MATEO, Ramón. Tratado de derecho ambiental,  v. I.  Madrid: Editorial Trivium, 1991, p. 86.
54  Idem, p. 86-89.
55  Também no sentido de que o conceito de ambiente deve ficar circunscrito ao entorno natural: URRAZA-ABAD. Jesús. 
Delitos contra los recursos naturales y el médio ambiente, p. 61-73.
56  Afinal, se o conceito deve ser globalizante para aí se compreender tudo aquilo que está de alguma forma relacionado 
com uma sadia qualidade de vida, outros aspectos deverão também ser acrescentados às classificações propostas, e então, 
a compreensão de ambiente passará a ter uma dimensão cada vez mais ampla. 
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cultural,57 e que constitui-se simplesmente em patrimônio cultural. Da mesma 
forma o capítulo que trata da política urbana engloba os componentes “ambien-
tais” humanos desprovidos de especiais valores, denominado meio ambiente 
artificial,58 e que, na verdade, é objeto do Direito Urbanístico, porque relativo à 
ordenação do território.59

Tampouco é possível aceitar que “a tutela mediata do meio ambiente do 
trabalho concentra-se no caput do artigo 225 da Constituição Federal”.60 Não é 
porque o artigo 200, inciso VIII, assinala que ao Sistema Único de Saúde com-
pete, além de outras atribuições, “colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho”, que tal ambiente está conectado com o artigo 225. 

A interpretação da Constituição pressupõe uma visão de conjunto, isto é, 
parte da “premissa fundamental de que a Constituição há de ser interpretada sem-
pre como um todo, com percepção global ou captação de sentido”.61 Através des-
se método integrativo ou científico-espiritual de interpretação da Constituição, 
“nenhuma forma ou instituto de Direito Constitucional poderá ser compreendido 
em si, fora da conexidade que guarda com o sentido de conjunto e universalidade 
expresso na Constituição. De modo que cada norma constitucional, ao aplicar-se, 
significa um momento no processo de totalidade funcional, característico da inte-
gração peculiar a todo ordenamento constitucional”.62

O princípio da unidade da Constituição, catalogado por J.J. Gomes Canoti-
lho como um dos princípios da interpretação constitucional, significa que a Carta 
Constitucional “deve ser interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, 
antagonismos) entre as suas normas”,63 obrigando o intérprete a ter em conta a 
Constituição na sua globalidade e harmonizar os espaços de tensão existentes en-
tre suas normas a concretizar, de forma que se “deva sempre considerar as normas 
constitucionais não como normas isoladas e dispersas, mas sim como preceitos 
integrados num sistema interno unitário de normas e princípios”.64 

Não é porque a Constituição reconheceu a existência de um meio ambiente 

57  Assinala o art. 216 da Constituição Federal que “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferen-
tes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fa-
zer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos,  documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”. É dentro deste contexto que se insere o denominado meio 
ambiente cultural. Não se pretende negar a existência de interação entre o homem e o mundo artificial onde vive, tanto 
que mereceu atenção do legislador constitucional o ambiente artificial que se impregnou de determinados valores que o 
tornaram especial, a exemplo de um bem que, com o passar dos tempos, agregou valores históricos. Nem por isso podemos 
incluir tais componentes dentro da definição de ambiente, tal como foi consagrado no art. 225 da Constituição Federal.
58  O art. 182, que inaugura o Capítulo II da Constituição Federal, assegura no caput que “a política de desenvolvimento 
urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. 
59  Ao colocar-se de lado a problemática urbanística e do patrimônio cultural e artístico, evita-se a criação de um macro-
conceito, de modo a fixar, em termos jurídicos, um conceito estritamente ambiental (Cf. PRADO, Luiz Regis. Direito 
penal do ambiente : meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território e biossegurança (com a análise da Lei 
11.105/2005), p. 127).
60  PACHECO FIORILLO, Celso Antonio, ob. cit., p. 22.
61  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constituciona. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.436.
62  Idem, p. 437.
63  CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, p. 1148-1149.
64  Idem, p. 1149.
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do trabalho que, pelo simples fato de a palavra trabalho ter sido precedida pela 
expressão meio ambiente, estará aquele ambiente conectado com o artigo 225 da 
Carta da República. São institutos totalmente distintos. O artigo 200, inciso VIII, 
diz respeito sim ao ambiente em que são desenvolvidas atividades laborais, mas 
isto não guarda nenhuma conexão com meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, reconhecido e declarado como direito fundamental no caput do artigo 225 da 
Carta Magna. Entender dessa forma é ignorar a realidade e o conteúdo da norma 
constitucional expressa no artigo 225, que não dá margem para a formulação de 
um conceito globalizante de ambiente, nele inserindo elementos que não sejam 
naturais, como será oportunamente demonstrado.

Porque assim pode ser convencionado, é perfeitamente aceitável referir-se 
a meio ambiente do trabalho como o local onde as pessoas desempenham suas 
atividades laborais, cujo equilíbrio está na dependência da salubridade do meio 
e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos 
trabalhadores, mas tais condições não podem ser associadas ao ambiente natural. 
O mesmo raciocínio vale para o que se convencionou chamar de meio ambiente 
artificial ou meio ambiente cultural. 

Essas concepções apenas depreciam o valor constitucional gravado no artigo 
225 da Carta Constitucional, que se referiu apenas ao ambiente natural, sendo que 
a inserção de qualquer outro elemento que não seja dessa natureza ao conceito de 
ambiente não poderá ser havida como uma interpretação conforme a Constituição.

A interpretação normativa, assim como sua construção, deve estar obrigato-
riamente vinculada aos critérios e valores estabelecidos na lei maior. “A Constitui-
ção assegura uma unidade material de sentido ao ordenamento jurídico – unidade 
normativa-material – sobre a base de uma ordem de valores. Aliás, a especifici-
dade constitucional reside exatamente no fato de ser uma norma portadora de 
determinados valores materiais, que lhe dão sentido próprio e presidem sua inter-
pretação. Assim, a nenhuma norma infraconstitucional é facultado ignorar esse 
quadro axiológico e todas devem ser examinadas objetivando tornar possível sua 
real concreção”.65 

Dessa forma, como nenhuma norma infraconstitucional pode ignorar o qua-
dro axiológico previamente estabelecido na Carta Constitucional, igualmente a 
“interpretação conforme a Constituição implica uma correlação lógica de proibi-
ção de qualquer construção interpretativa ou doutrinária que seja direta ou indire-
tamente contrária aos valores constitucionais”.66

Por fim, a segunda concepção, centrada apenas em dois componentes am-
bientais naturais – água e ar – e, portanto, contemplando um conceito demasiada-
mente restrito de ambiente, situa-se numa posição muito aquém do que efetiva-
mente prognosticou o artigo 225 da Constituição.

Nessa linha de raciocínio, o conceito mais apropriado de ambiente é aquele 
que contempla apenas elementos naturais – ar, água, solo, fauna e flora -, isso 

65  PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental :  problemas fundamentais, p. 56.
66  Idem, p. 56.
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porque a elaboração de um conceito jurídico de ambiente jamais deve apartar-se 
de uma investigação científica, com especial destaque para uma correta interpre-
tação da Constituição Federal, que não acolheu a noção amplíssima (globalizante) 
nem tampouco a reducionista (restrita) de ambiente. Qualquer tentativa de maxi-
mização ou redução do que se deve compreender por ambiente, nele agregando 
componentes humanos ou excluindo componentes naturais, não estará em confor-
midade com o texto constitucional.67

O conceito jurídico-constitucional de ambiente tem contornos essencial-
mente naturais, tal como é concebido nas ciências biológicas.

Oportuno enfatizar que a investigação objetivando delimitar os precisos con-
tornos do conceito de ambiente, estabelecendo um horizonte indispensável para 
sua compreensão, está diretamente associada às concepções filosóficas que nor-
teiam o comportamento do homem para com a natureza: pode-se partir de uma 
perspectiva essencialmente antropocêntrica, em que o único objetivo da defesa do 
ambiente é defender a vida humana, ou então de uma perspectiva ecocêntrica ou 
biocêntrica, em que “o ambiente já é tutelado em si mesmo, procurando-se a de-
fesa e promoção da natureza como um valor novo”.68 Neste particular aspecto, não 
se adota uma postura absolutamente ecocêntrica, pela qual os interesses humanos 
seriam desconsiderados, mas sim um ponto de partida no qual todos os interesses, 
humanos e não-humanos merecem consideração, até porque as expressões eco-
cêntrica ou biocêntrica não sugerem a exclusão dos interesses humanos.69

Todo o Capítulo VI da Constituição Federal está centrado em componen-
tes ambientais naturais, nada autorizando o intérprete pretender agregar outros 
elementos que não sejam desta natureza, a exemplo dos chamados componentes 
ambientais humanos, cuja inserção ao conceito de ambiente decorre do fato de 
estarem estes também associados à noção de qualidade de vida.70

É irrefutável que a qualidade de vida esteja conectada com a qualidade do 
ambiente, seja qual for este, mas a Carta Constitucional delimitou o âmbito do que 

67  Com precisão, leciona Luiz Regis Prado que “as formulações demasiadamente extensas têm caráter meramente indi-
cativo ou programático, o que inviabiliza a elaboração de objetivos concreto com rigor lógico-jurídico essenciais à estru-
turação do sistema normativo penal. De outro lado, a visão antagônica – de cunho reducionista – não garante suficiente 
proteção do bem jurídico, nem se harmoniza à sua noção constitucional” (Direito penal do ambiente : meio ambiente, 
patrimônio cultural, ordenação do território e biossegurança (com a análise da Lei 11.105/2005), p. 125).
68  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo. Tutela ambiental e contencioso administrativo (Da Legitimidade processual 
e das suas consequências). Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra: Coimbra Editora, 
1997, p. 22.
69  Assim considerado, doutrina-se que a corrente de pensamento denominada teoria antropo-ecocêntica ou mista teria que 
o ambiente é protegido na condição de bem jurídico-penal autônomo. O ambiente classificado dessa maneira é “dotado de 
autonomia sistemática - conquanto objeto jurídico de proteção penal, mas se relaciona de modo indireto a interesses indi-
viduais. Daí defluiu o que se segue: o ambiente – como bem jurídico – não é uma realidade em si, de valor absoluto, mas 
sim uma realidade vinculada. Adstrita ou referida indiretamente ao ser humano, ainda que substancialmente autônoma. 
O ambiente, como bem jurídico difuso, relaciona-se com o homem, direta ou indiretamente, o que não quer dizer que sua 
proteção fica na dependência dos bens individuais. Por sua própria natureza – metaindividual difusa – é dotado de subs-
tancialidade própria” (PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente : meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do 
território e biossegurança (com análise da Lei 11.105/2005), p. 129-130).
70  Como regra, os constitucionalistas não enfrentam a questão atinente aos contornos do conceito de ambiente, sendo rara 
a alusão a tais aspectos. Contudo, quando Uadi Lammêgo Bulos enfatiza que “meio ambiente é complexo de relações 
entre o mundo natural e os seres vivos”, afasta a possibilidade de considerar aspectos artificiais ou culturais na delimitação 
desse bem jurídico (BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2001, 
p. 1262).
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se deve compreender por meio ambiente no artigo 225, e este dispositivo está todo 
estruturado em componentes ambientais naturais. Se assim não se entender, tudo 
o que estiver relacionado com qualidade de vida poderá ser havido como um com-
ponente ambiental, especialmente porque a “noção de qualidade de vida sugere 
uma complexização do processo de produção e de satisfação de necessidades, que 
tende a superar a divisão simplista entre necessidades objetivas e necessidades de 
caráter subjetivo, ou inclusive a dicotomia entre fatores biológicos e psicológicos, 
incorporando a determinação cultural das necessidades. Em sua análise imbri-
cam-se as noções de bem-estar, nível de renda, condições de existência e estilos 
de vida; tecem-se processos econômicos e ideológicos na definição de demandas 
simbólicas e materiais, na imposição de modelos de satisfação por intermédio de 
efeitos de demonstração e na manipulação publicitária do desejo”.71

A Carta Constitucional claramente aponta para uma concepção de ambiente 
circunscrita a componentes naturais, embora se reconheça que componentes hu-
manos possam integrar um ambiente, mas não o ambiente elevado à categoria de 
bem jurídico constitucional previsto no artigo 225. 

A concepção totalizadora de ambiente deve ser especialmente repudiada 
sob pena de se converter num conceito juridicamente imprestável e banalizado, 
porque flagrantemente destoante do texto e do contexto constitucional, que, ao 
assegurar o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, claramente concebeu 
um direito ecológico. 

O reconhecimento de que a noção de ambiente deve ficar circunscrita a as-
pectos naturais não a torna ideologicamente neutra, alheia a interesses econômi-
cos, sociais e culturais. A ordem constitucional, que deu um tratamento específico 
ao assunto, não autoriza a construção de um conceito que contemple aspectos ge-
neralizados das relações sociedade-natureza, especialmente quando fruto de uma 
abordagem jurídica. 

Não é só o texto constitucional que justifica centrar a noção de ambiente em 
seus componentes naturais, isso porque o próprio conceito de ambiente estabele-
cido na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente - LPNMA (Lei n. 6.938/81) 
também orienta essa interpretação (artigo 3º, inciso I).

O artigo 3º, inciso I, da Lei n. 6.938/81, estruturou-se sobre bases naturais, 
e ainda partiu de uma perspectiva biocêntrica ao estabelecer que meio ambiente 
é 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. Somente 
os aspectos naturais foram contemplados no conceito legal, e mesmo assim a 
definição é bastante abrangente, “pois vai atingir tudo aquilo que permite a vida, 
que a abriga e rege”.72

Esse dispositivo foi integralmente organizado com base num ambiente natu-
ral, de forma que a Política Nacional do Meio Ambiente seja fundamentalmente 

71  LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. Trad. Sandra Valenzuela. São Paulo: Cortez, 2001, p. 147-148.
72  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 12. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p. 92.
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voltada para a preservação, melhoria e recuperação dos recursos naturais (artigo 
2º, caput). José Eduardo de Oliveira Figueiredo Dias, fazendo alusão ao artigo 2º 
da Lei de Bases do Ambiente de Portugal (Lei n. 11/87, de 07 de Abril), cujo texto 
não tem a mesma magnitude do artigo 2º da LPNMA, avalia que o preceito da 
legislação ambiental lusitana põe “em evidência a necessidade de que toda a po-
lítica do ambiente (e também a sua disciplina jurídica) se dirija, pelo menos prio-
ritariamente, à conservação e promoção dos recursos naturais que constituem, de 
acordo com a posição para que propendemos, o núcleo central da noção jurídica 
de ambiente”.73

Considerando que o conceito biológico e legal de ambiente agrega a inte-
ração como seu elemento, sequer haveria razão para consagrar a expressão meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (CF, artigo 225, caput) como direito funda-
mental.74 Contudo, considerando que a Ecologia está firmemente radicada na Bio-
logia, embora venha cada vez mais se revelando como uma disciplina integradora, 
que une os processos físicos e biológicos, servindo de conexão entre as ciências 
naturais e as ciências sociais,75 deu a Carta Constitucional mais um indicador de 
que o bem jurídico ambiente deve ficar circunscrito a seus componentes naturais 
quando empregou a palavra ecologicamente para referir-se ao ambiente. 

Mas não é só a Constituição Federal e a LPNMA que revelam o acerto dessa 
concepção intermediária (ampla) e essencialmente natural de ambiente. O repúdio 
às outras concepções - globalizante e reducionista – decorre igualmente da articu-
lação do Direito com outras ciências, em razão das variadas interfaces do objeto 
ora tratado. Uma das formas possíveis de viabilizar essa articulação é por meio da 
“importação de conceitos de outras ciências para serem trabalhados e transforma-
dos pelas necessidades internas do desenvolvimento do conhecimento da ciência 
importadora”.76 

Enfim, o núcleo central da noção jurídica de ambiente deve ficar circunscrito 
aos seus elementos naturais – ar, água, solo, flora e fauna -, não podendo ser ad-
mitida a ampliação do conceito para englobar componentes ambientais humanos, 
nem tampouco sua redução, com a exclusão de alguns componentes (solo, flora 
e fauna). Essa linha de pensamento evita desvios à lógica unitária do sistema ju-
rídico, posto que a delimitação dos contornos do conceito está em conformidade 

73  DIAS, José Eduardo de Oliveira Figueiredo, op. cit., p. 25.
74  Equilíbrio: É a “noção chave da ecologia. – Uma floresta que se degrada, um solo que se lateritiza, um lago em vias 
de eutrofização, um rio cujas águas estão a aquecer, já não estão em equilíbrio. A atmosfera deixa de estar em equilíbrio 
quando o seu teor em oxigênio diminui, ou quando a sua taxa de dióxido de carbono aumenta. Uma fauna perde o seu 
equilíbrio quando uma única espécie começa bruscamente a pulular. Tais fenómenos são mais ou menos irreversíveis, ou, 
pelo menos, deixam uma marca que dura bastante mais do que eles próprios duraram. Todo o equilíbrio natural não exclui 
as variações. Mas há equilíbrio em todos os casos de auto-regulação, ou ainda de ‘retroacção negativa’, ou seja, quando a 
mudança produz ela própria o que o irá interromper, ou mesmo o que restabelecerá o estado anterior. O carácter cíclico das 
variações populacionais de uma presa e do seu predador habitual é clássico: por exemplo, a pululação das raposas reduz 
o efectivo das lebres; as raposas, não tendo então mais nada para comer, reproduzem-se mal, o seu efectivo diminui, a 
pressão de caça sobre as lebres abranda, e estas tornam-se de novo numerosas; as raposas sobreviventes impedem por seu 
lado a pululação das lebres matando-as em maior quantidade, etc.” (FRIEDEL, Henri. Dicionário de ecologia e do meio 
ambiente, p. 116).
75  ODUM, Eugene P., op. cit., p. 2.
76  LEFF, Enrique, op. cit., p. 32.
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com a Constituição Federal e a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, além 
de resultar da articulação do Direito com outras ciências.

Da mesma forma, sob a orientação da Constituição Federal, a concepção de 
ambiente que melhor atende à função primordial do Direito Penal é a intermedi-
ária, sobretudo “diante da extrema indeterminação das concepções totalizadoras 
ou amplíssimas e do reduzido âmbito das teses restritas. A primeira dificulta so-
bremaneira a individualização da matéria proibida ou ordenada (e permitida), e a 
segunda impede uma tutela efetiva em consonância com o conteúdo e a relevância 
do bem jurídico e o mandato constitucional”.77 

A concepção globalizante inclui aspectos que reuniriam qualquer setor da 
vida, ao passo que a postura restritiva ignora elementos naturais relevantes, a 
exemplo da flora, de tal forma que realmente a posição intermediária apresenta-se 
como mais coerente e apropriada na construção do ambiente como bem jurídico-
penal. 78 Como enfatiza a doutrina, se num primeiro momento o bem jurídico tute-
lado era constituído normalmente pela “limpeza da água, do ar e do solo”, foram 
depois incorporados outros valores ao ordenamento jurídico-penal, tais como “a 
proteção penal emprestada aos animais, às plantas ou a outras formas de vida 
[...]”.79 

É preciso atentar que é inevitável o recurso a fontes extrajurídicas para preci-
sar os contornos do injusto penal ecológico, e mais individualizada será a matéria 
proibida ou ordenada, com reflexos na efetividade da tutela do bem jurídico, se a 
concepção de ambiente estiver circunscrita a elementos naturais. 

O ambiente, para o Direito Penal, deve ser um conceito fundamentalmente 
biofísico, compreendendo todos os elementos do mundo natural (bióticos e abió-
ticos), deixando de lado outras concepções que relacionam esse conceito com o 
mundo artificial construído pelo homem, ainda que este tenha agregado valores 
culturais, porque absolutamente não diz respeito à manutenção do equilíbrio eco-
lógico. O mundo natural e o mundo artificial são realidades diferentes, e, por isso 
mesmo, merecem tratamentos substancialmente diferentes.

Uma outra questão lembrada pela doutrina e pertinente ao tema do bem 
jurídico tutelado diz respeito à “necessária distinção entre o ambiente como bem 
jurídico categorial, ou seja, como objeto jurídico genérico de proteção, e como 
bem jurídico específico (em sentido técnico) protegido em um determinado tipo 
legal de delito, isto é, como objeto jurídico próprio de cada figura delitiva”.80

Na maioria dos delitos definidos na Lei n. 9.605/98 tutela-se o ambiente. 
Não todos porque na citada lei há previsão também de delitos contra o patrimônio 
cultural e o ordenamento urbano. Contudo, naqueles em que o ambiente é o bem 
jurídico objetivado, existem bens jurídicos específicos, como no caso dos delitos 

77  PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente : meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território e biosse-
gurança (com a análise da Lei 11.105/2005), p. 127-128.
78  Cf. CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela penal do patrimônio florestal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999, p. 134.
79  COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal ecológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996, p. 61.
80  PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente : meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território e biosse-
gurança (com a análise da Lei 11.105/2005), p. 128.
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contra a flora. Ainda assim é possível verificar-se uma maior verticalização do 
bem jurídico, quando, por exemplo, é feita alusão no tipo penal a determinadas 
formações vegetais, como ocorre nos artigos 38, 39 e 50, além de outros. 

A acentuada especificação do objeto de proteção pode comprometer uma 
eficiente proteção do bem jurídico categorial. É o que se verifica na lei penal eco-
lógica, porque nos injustos penais que cuidam da flora aludiu o legislador especi-
ficadamente a determinadas formações vegetais e simplesmente ignorou outras, 
tão importantes quanto aquelas expressamente mencionadas. A Lei n. 9.605/98, 
ao invés de especificar uma ou outra formação vegetal (artigos 38, 39, 44 e 50), 
deveria ter simplesmente aludido às formações vegetais situadas em espaços ter-
ritoriais especialmente protegidos ou às formações vegetais objeto de especial 
proteção. Se assim tivesse construído os tipos penais, certamente o bem jurídico 
flora gozaria de maior proteção.    

Importa ainda considerar que a noção de bem jurídico não se confunde com 
a de objeto material do delito, conquanto possa se estabelecer uma dificuldade na 
distinção desses conceitos. Os precisos contornos de bem jurídico e objeto mate-
rial (ou objeto da conduta) ganham especial importância “porque todo delito deve 
lesar ou pôr em perigo de lesão determinado bem jurídico (princípio da ofensivi-
dade, da lesividade ou da exclusiva proteção de bem jurídico)”.81 Afirma-se que 
para a perfeita compreensão do objeto da conduta, duas linhas de pensamento 
merecem ser destacadas: a primeira, com origem em Franz von Liszt, identifica o 
objeto da ação ou omissão como uma entidade pertencente ao mundo biofísico, 
ao mundo naturalístico, ao passo que a noção de bem jurídico pertence ao mundo 
normativo. Contudo, essa concepção puramente física do objeto material é contrá-
ria à própria realidade normativa, que prevê como seu objeto entes não-sensoriais 
(não-perceptíveis) e não circunscritos a uma dimensão espacial; a segunda linha 
considera o aspecto normativo do objeto material, isto é, o objeto da ação ou 
omissão é o referido pela conduta típica, ao passo que o bem jurídico é identifica-
do mediante interpretação, pertinente à função protetiva da norma penal.82 

A distinção entre objeto material e bem jurídico não pode consistir no fato 
de os dois conceitos pertencerem a mundos diversos, a saber, o empírico e o nor-
mativo. Os planos do ser e dever ser, embora devam ser diferenciados, não devem 
necessariamente ser separados de forma compartimentada, uma vez que são pla-
nos que se comunicam, estão conectados. Na verdade, tanto o conceito de bem ju-
rídico como o de objeto material pertencem ao mundo da norma e ao da realidade. 
A distinção é feita levando-se em conta a diversa função que exercem. O objeto 
material esgota seu papel no plano estrutural, do tipo, posto que elemento do fato. 
Já o bem jurídico se revela no plano axiológico.83 

Nesse contexto, “objeto da ação vem a ser o elemento típico sobre o qual 
incide o comportamento punível do sujeito ativo da infração penal. Trata-se do 

81  PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território e biosse-
gurança (com análise da Lei 11.105/2005), p. 110.
82  Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120. p. 265.
83  Idem, p. 265.
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objeto real (da experiência) atingido diretamente pelo atuar do agente. É a con-
creta realidade empírica a que se refere a conduta típica”.84 Essa realidade empí-
rica, por ser realidade, é passível de apreensão sensorial, podendo ser corpórea 
ou incorpórea. “De outro lado, o bem jurídico vem a ser um ente (dado ou valor 
social) material ou imaterial haurido do contexto social, de titularidade individual 
ou metaindividual reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvi-
mento do homem e, por isso, jurídico-penalmente protegido”.85 Noutro dizer, os 
bens jurídicos não devem ser compreendidos como objetos possíveis de percep-
ção sensorial, pois são valores espirituais da ordem social sobre a qual descansa a 
segurança, o bem-estar e a dignidade da existência da comunidade. Ao contrário, 
o objeto real sobre o qual recai a conduta típica é denominado objeto material 
(ou de ataque), podendo este se apresentar nas seguintes formas: como unida-
de psíquico-corporal, como valor social, como valor econômico, como coisa ou 
como uma situação real.86

Como regra, a conduta humana dirigida contra um bem jurídico é materia-
lizada no objeto material, isso porque, na realidade, aquele não pode sofrer uma 
“lesão” porque é constituído de um valor abstrato da ordem social,87 cuja defesa 
pelo Direito Penal interessa à comunidade e cuja titularidade pode estar vinculada 
a um indivíduo ou a coletividade. Contudo, “nem todo bem jurídico terá um su-
porte corpóreo ou material que possa ser equiparado ao objeto da ação ou do fato. 
Quando o bem jurídico se apresenta como valor (objetivado), ainda que conectado 
com a realidade social, o objeto da ação pode ser incorpóreo.

A flora é o bem jurídico específico identificado em inúmeros injustos penais 
ecológicos da Lei n. 9.605/98,88 até mesmo porque não se concebe a existência de 
uma conduta típica que não afete um determinado bem jurídico, e nesta condição 
é um valor abstrato da ordem social, de titularidade supraindividual.89 As condu-
tas humanas descritas nos tipos penais florísticos da mencionada lei acabam se 

84  PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1 : parte geral, arts. 1º a 120, p. 266.
85  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120, p. 266-267.
86  Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas, op. cit., p. 277-278. A doutrina assim se pronuncia a respeito: 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 : parte geral. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, 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 homicídio), 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, Francisco Muñoz. Teoria Geral do Delito, p. 51.). Ou, ainda, o objeto material (ou objeto 
da ação) é constituído pela pessoa ou coisa sobre a que há de recair fisicamente a ação, podendo coincidir com o sujeito 
passivo. Já o bem jurídico (ou objeto jurídico) é aquele que é protegido pela lei, e não equivale ao objeto material (Cf. MIR 
PUIG, Santiago, op. cit., p. 224-225).
87  Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas, op. cit., p. 275.
88  As ofensas à integridade do bem jurídico-penal flora foram especialmente criminalizadas na Lei n. 9.605/98, embora ou-
tros dispositivos do Código Penal e do Código Florestal também possam ser invocados na tutela do patrimônio florístico.
89  Os bens jurídicos metaindividuais, macrossociais ou supraindividuais “[...] são característicos de uma titularidade de 
caráter não pessoal, de massa ou universal (coletiva ou difusa); estão para além do indivíduo – afetam um grupo de pes-
soas ou toda a coletividade -; supõem, desse modo, um raio ou âmbito de proteção que transcende, ultrapassa a esfera 
individual, sem deixar, todavia, de envolver a pessoa como membro indistinto de uma comunidade” (PRADO, Luiz Regis. 
Direito penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território e biossegurança (com análise da 
Lei 11.105/2005), p. 119).
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materializando nas inúmeras formações vegetacionais ou outros objetos correla-
tos neles indicados, que servem de base, de suporte para a identificação do bem 
jurídico.90  

 

4.2 Problemas na construção dos injustos penais ecológicos

4.2.1 Considerações gerais

A evolução histórica do Direito Penal revela que o seu surgimento se deu 
para proteger interesses particulares, uma vez que a primeira forma de justiça 
punitiva era justamente a vingança privada, havida como o “germe do Direito 
Penal”.91 À medida que o tempo ia vagarosamente se escoando, e adaptando-se às 
transformações sociais de cada tempo, o Direito Penal igualmente foi assumindo 
uma feição mais moderna e humanitária, especialmente a partir do Iluminismo, 
no chamado Século das Luzes (Século XVIII). É nesse ambiente político-cultural, 
de crítica e de reforma, que Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, publica 
Dei delitti e delle pene, em 1764, inspirado, sobretudo, em Montesquieu, Rous-
seau, Locke e Helvétius, marcando o nascimento do Direito Penal moderno.92 
Desde então, e principalmente no último século, quando ocorreram profundas 
transformações políticas, sociais e econômicas em todo o mundo, voltou-se o Di-
reito Penal para a defesa e conservação dos interesses mais fundamentais para a 
existência pacífica dos homens em sociedade, acima de tudo nas últimas décadas, 
quando passa a integrar a esfera de preocupação moral do homem a tutela de bens 
jurídicos supraindividuais, de caráter difuso, a exemplo da proteção do patrimônio 
natural, do patrimônio cultural, da biossegurança, das relações de consumo, do 
patrimônio público e outros.

Essa nova dimensão do Direito Penal, intervindo na defesa dos valores mais 
transcendentes da sociedade, acaba gerando algumas dificuldades na construção 
dos enunciados normativos, uma vez que os enunciados mais simples empregados 
para a tutela de valores individuais nem sempre se revelam aptos a concretizar a 
defesa de valores supraindividuais. 

A materialização de uma perfeita proteção de um valor supraindividual como o 

90  A cobertura florestal tem cada dia maior importância no contexto mundial porque os países industrializados depositam 
nela a confiança de que não haverá necessidade de reduções drásticas da atividade industrial que lança gases na atmosfera, 
sobretudo gás carbono. A absorção do dióxido de carbono pelas florestas confere a estas uma “nova” utilidade. Não tem 
lembrança o homem que as primeiras florestas do planeta, originadas de musgos primitivos milhões de anos atrás, tiveram 
inegável importância na evolução da vida, e, apesar disso, sobretudo a partir do surgimento das sociedades industriais, são 
elas dizimadas incessantemente (A respeito do surgimento das florestas, vide: ATTENBOROUGH, David. A vida na Terra 
: uma história natural. Trad. Cynthia Ayer; rev. Núbio Negrão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 65-92). Importante 
ainda considerar que a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais, com especial destaque para as florestas, eram 
valores muito antes que a Constituição Federal brasileira ou outros diplomas infraconstitucionais mais antigos os garan-
tissem contra as intervenções humanas, mas como só a necessidade origina a proteção, é bem possível que esse “sentir” 
coletivo tenha sido tardio demais, uma vez que os custos de recuperação florestal são altíssimos. No Brasil, depois de quase 
500 anos de exploração florestal é que uma Constituição converteu em bem jurídico constitucional o ambiente. 
91  Cf. GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, v. I, t. I. São Paulo: Max Limonad, 1982, p.13. 
92  Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, v. 1, p. 59.
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ambiente, erigido à condição de bem jurídico-penal, está na dependência de se traçar 
com precisão os contornos do injusto penal ecológico. A dificuldade reside precisa-
mente no fato de o enunciado típico ser extremamente dependente de uma realidade 
natural afeta a outras ciências, jurídicas e meta-jurídicas. É bem por isso que “a com-
plexidade e a precariedade da matéria penal ecológica torna não sempre fácil a exata 
individuação do bem jurídico tutelado por determinada proposição incriminadora”.93 

Não bastasse a comum complexidade dos injustos penais ecológicos, por ve-
zes a dificuldade de perfeita compreensão dos seus enunciados decorre da técnica 
empregada na sua construção. Os injustos penais ambientais relativos ao patrimô-
nio florístico são, em sua maioria, quase que uma reprodução das contravenções 
penais então definidas no artigo 26 do Código Florestal, de rigor técnico-científi-
co bastante duvidoso. Com a edição da Lei n. 9.605/98, apesar do reforço que ela 
representou na proteção desse patrimônio da humanidade, perdeu-se a oportuni-
dade de aperfeiçoar aqueles tipos penais e, com isso, garantir um tratamento mais 
primoroso à matéria, com vistas a uma tutela penal eficiente da flora.

O emprego em demasia de conceitos amplos e indeterminados e a excessiva 
dependência administrativa das descrições típicas são as críticas mais comuns que 
sofre a Lei n. 9.605/98, sendo ainda observado que:

A orientação político-criminal mais acertada é a de que a intervenção penal 
na proteção do meio ambiente seja feita de forma limitada e cuidadosa. Não se 
pode olvidar jamais que se trata de matéria penal, ainda que peculiaríssima, sub-
metida de modo inarredável, portanto, aos ditames rígidos dos princípios consti-
tucionais penais – legalidade dos delitos e das penas, intervenção mínima e frag-
mentariedade, entre outros -, pilares que são do Estado de Direito democrático. 
A sanção penal é a ultima ratio do ordenamento jurídico, devendo ser utilizada 
tão-somente para as hipóteses de atentados graves ao bem jurídico ambiente. O 
Direito Penal nesse campo cinge-se, em princípio, a uma função subsidiária, auxi-
liar ou de garantia de preceitos administrativos, o que não exclui sua intervenção 
de forma direta e independente, em razão da gravidade do ataque.94

A indeterminação de tipos penais constitui-se, inquestionavelmente, num 
obstáculo de difícil transposição, aproximando-se da inconstitucionalidade por 
violação do princípio da determinação taxativa:

O postulado em causa expressa a exigência de que as leis penais, especial-
mente as de natureza incriminadora, sejam claras e o mais possível certas e preci-
sas. Trata-se de um postulado dirigido ao legislador vetando ao mesmo a elabora-
ção de tipos penais com a utilização de expressões ambíguas, equívocas e vagas 
de modo a ensejar diferentes e mesmo 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.95 

93  COSTA JR., Paulo José da. Direito penal ecológico, p. 61.
94  PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território e biosse-
gurança (com a análise da Lei 11.105/2005), p. 177-178.
95  LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais, p. 18.
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A observância do 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 compreensão pelos des-
tinatários 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 neces-
sária a esfera do ilícito penal, fica restrita a discricionariedade do aplicador da 
lei”.96

Nem mesmo a magnitude do bem jurídico ambiente pode justificar a impre-
cisão do injusto penal ecológico a pretexto de que as condutas lesivas ao patrimô-
nio natural não permitem, na maioria das vezes, uma descrição direta e objetiva, 
pois isso seria o mesmo que abdicar de um Direito Penal moderno que “se assenta 
em determinados princípios fundamentais, próprios do Estado de Direito demo-
crático, 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 constitu-
cional igualmente expressa (art. 5º, XXXIX, CF, e art. 1º, CP)”.97

4.2.2 o recurso da norma penal em branco nos delitos ecológicos

A imprecisão do conteúdo de muitos dos injustos penais ecológicos não 
se apresenta como a única dificuldade na interpretação e aplicação da lei penal 
concebida para tutelar tão importante bem jurídico. Os destinatários das normas 
penais ecológicas não devem ficar mais desprotegidos do que em outros setores 
da realidade jurídica, ainda que se trate da proteção de bem jurídico indispensável 
para a manutenção da vida no planeta. Eles devem ter a possibilidade de saber 
com precisão o que é proibido ou o que é ordenado pelo ordenamento jurídico-
penal ecológico, em obediência ao princípio da determinação taxativa. Contudo, 
isso não implica na impossibilidade de reenvios da lei penal para comandos nor-
mativos de outros setores do ordenamento jurídico. 

Embora deva o Direito Penal evitar a remissão a outras regras do ordena-
mento jurídico, se revela apropriado, na construção do injusto penal ecológico, 
o emprego da norma penal em branco,98 isso porque bastante estreita a relação 
da matéria ecológica com a legislação administrativa, posto que a regulação ju-

96  LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais, p. 19.
97  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120, p. 139.
98  Aníbal Bruno anota que “normas penais em branco são normas de tipo incompleto, normas em que a descrição das 
circunstâncias elementares do fato tem de ser completada por outra disposição legal, já existente ou futura. Nelas a enun-
ciação do tipo mantém deliberadamente uma lacuna, que outro dispositivo legal virá integrar. Nessas leis existe sempre 
um comando ou uma proibição, mas enunciados, em geral, de maneira genérica, a que só a disposição integradora dará 
a configuração específica” (Direito Penal - parte geral, t. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 204). Ressalta-se “que a 
principal vantagem da norma penal em branco é a estabilidade do dispositivo principal, nuclear, emanado da autoridade 
legislativa de maior categoria, através do moroso e complexo processo parlamentar”, bem como que as “mutações que se 
tornarem necessárias em face do decurso do tempo ou da modificação das circunstâncias socioeconômicas, são atendidas 
prontamente com a edição de atos administrativos mais simples e expeditos, da competência de autoridades administra-
tivas, tais como portarias, regulamentos etc.” (PIMENTEL, Manoel Pedro. O crime e a pena na atualidade. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p. 53).
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rídico-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”.99 Apesar disso, “convém notar que o uso dessa técnica le-
gislativa pode ensejar, em certas hipóteses, ofensa ao princípio da legalidade dos 
delitos e das penas”.100 

A maioria dos injustos penais ecológicos é dependente de uma atividade 
normativa extrapenal, revelando essa circunstância uma realidade acessória do 
Direito Penal Ecológico com relação ao Direito Ambiental Administrativo. Em ra-
zão das especificidades do ambiente, o emprego da técnica legislativa que permite 
completar o perfil dos tipos penais mediante o reenvio normativo constitui uma 
prática necessária para garantir a proteção do patrimônio natural.

A legitimidade do emprego da norma penal em branco101 resulta justamente 
do fato de o Direito Penal protetor do ambiente partir de uma realidade natural e 
de conhecimento emanado de outras ciências e técnicas, tanto jurídicas como me-
ta-jurídicas. Com isso, evita-se o que freqüentemente se observa com os preceitos 
penais que nada tem a ver com a realidade social, política, econômica etc., que 
implicam uma desconexão entre a realidade do bem que se pretende proteger e a 
norma penal e seu conteúdo, revelando-se esta totalmente ineficaz e ocasionando 
disfunções graves de conseqüências nefastas.102 

A inter-relação do Direito Penal Ecológico com outros ramos do Direito e 
com as ciências meta-jurídicas deve ser sincronizada e coordenada, sob pena de 
não ser concretizada uma efetiva proteção do bem jurídico ambiente. Isso implica 
na construção de tipos penais ecológicos com o mínimo de referências às especi-
ficidades do ambiente, deixando esta tarefa para a legislação complementar. Con-
tudo, embora a natureza do bem jurídico justifique o emprego do procedimento 
legislativo da norma em branco na formulação dos tipos de injusto, um mínimo 
de exatidão deve ter os tipos penais, como exigência própria de um Direito Penal 
com feições liberais, porque se assim não for, estará caracterizada 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 
ou não do crime, que aquele dogma fundamental decai do seu valor como garantia 
contra imputações especiosas ou arbitrárias”.103  

Considerando que o complemento integrador da norma penal em branco 
pode provir da mesma lei ou de outro ato legislativo, bem como até mesmo de 
um ato administrativo (a exemplo de um decreto ou portaria), estas disposições 

99  PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental – problemas fundamentais, p. 42.
100  Idem, p. 44.
101  Faz-se a seguinte classificação das leis penais em branco: próprias e impróprias. As primeiras (leis penais em branco 
em sentido estrito) são aquelas em que o complemento está contido em outra lei emanada de instância legislativa de grau 
inferior; as segundas têm o complemento contido na mesma lei ou em outra, oriunda da mesma instância legislativa (Cf. 
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1 :  parte geral, arts. 1º a 120, p. 183).
102  Cf. URRAZA ABAD, Jesús. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente – análisis legal, doctrinal y 
jurisprudencial, p. 179.
103  GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal, v. I, t. I. São Paulo: Max Limonad, 1982, p. 154.
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complementares passam a integrar, para todos os efeitos, a norma penal incrimi-
nadora.104 Caberá à norma integradora estabelecer as condições ou circunstâncias 
que completam o enunciado do tipo penal em branco, assumindo ela a condição 
de fonte subsidiária do Direito Penal. 

Quando a norma complementar emanar da União ou de um de seus órgãos, 
a exemplo de uma portaria editada pelo IBAMA, nenhuma questão se suscita, até 
porque declarou Constituição que compete privativamente à União legislar sobre 
Direito Penal (artigo 22, inciso I). Contudo, poderá a norma integradora emanar 
de outro ente da Federação – Estados e Municípios? 

Tanto a União como os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm com-
petência comum para preservar o meio ambiente (Constituição Federal, artigo 23, 
inciso IV), as florestas, a fauna e a flora (Constituição Federal, artigo 23, inciso 
VII), bem como podem os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (Constituição 
Federal, artigo 24, inciso VI). Nesse aspecto é que reside o problema, posto que a 
Carta Constitucional conferiu capacidade normativa para os entes federados em 
matéria ambiental, mas reservou apenas para a União a matéria penal. 

A descrição do preceito incriminador e a respectiva conseqüência jurídica 
são matérias de exclusiva competência da União, mas a integração dos preceitos 
penais em branco é matéria comum a todos os entes federados. Por certo há de 
se ter em conta que a esfera de Poder de onde emana o complemento da lei penal 
em branco “deve ter o cuidado de respeitar a natureza das coisas porque, do con-
trário, através de tal recurso pode ser mascarada uma delegação de competências 
legislativas penais”.105 Esse cuidado é indispensável porque as descrições típicas 
ecológicas reportam-se com bastante freqüência a textos extrapenais. Isso se ve-
rifica principalmente nas questões relativas aos espaços territoriais especialmente 
protegidos, uma vez que todos os entes federativos, nos limites de suas respectivas 
competências, podem editar normas a esse respeito.106 

A vastidão do território brasileiro, ocupando quase metade da América do 
Sul, detentor de biodiversidade incomparável, sobretudo da maior floresta equa-
torial do planeta, além de outros biomas de extraordinária riqueza e importância, 
a exemplo da Mata Atlântica, não poderia prescindir de uma atuação legislativa 
compartilhada na promoção da defesa desse patrimônio natural, tal qual foi reco-

104  Cf. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – A nova parte geral, p. 76-77.
105  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 5. ed. rev. 
e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 427.
106  Jesús Urraza Abad, ao comentar a doutrina espanhola a esse respeito, posto que naquele país é reconhecida competência 
às Comunidades Autônomas para legislar sobre o ambiente e confere competência exclusiva para o Estado legislar sobre 
Direito Penal, aponta os seguintes fundamentos contrários à possibilidade de complementação da norma penal em branco 
com regras emanadas das Comunidades Autônomas: a) somente lei federal pode determinar a conduta constitutiva do 
delito e a respectiva pena, e b) violação do princípio da igualdade, uma vez que os territórios demandam uma diversifi-
cada proteção ambiental e, de modo algum, poderiam os órgãos legislativos autônomos determinar quais são as condutas 
merecedoras de uma sanção penal. Em oposição a tais argumentos, cita o autor entendimento do Tribunal Constitucional 
daquele país, que aceita a possibilidade de integração dos preceitos penais em branco com a normatividade ditada pelas 
Comunidades Autônomas, desde que dentro de suas competências constitucionalmente atribuídas (Cf. URRAZA ABAD, 
Jesús. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente – análisis legal, doctrinal y jurisprudencial, p. 155-167).
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nhecido pela Constituição Federal. Assim, atendidas as peculiaridades regionais e 
locais, e desde que no âmbito de suas competências constitucionais, podem os Es-
tados, Distrito Federal e Municípios ditarem normas que, eventualmente, poderão 
complementar a norma penal em branco, cujo núcleo central do comportamento 
delituoso se encontra claramente definido e delimitado na norma penal incrimina-
dora ditada pela União. Nestes casos, a norma remissiva de conteúdo extrapenal é 
um complemento meramente circunstancial do referido núcleo do injusto penal.  

4.2.3 Aspectos da estrutura do tipo de injusto penal ecológico

Sem abdicar jamais dos princípios penais de garantia, conquistados pelo 
homem ao longo de sua história, a partir do Iluminismo, é preciso ter em conta 
que é uma exigência de sensatez e de inteligência incluir as experiências histó-
ricas de uma sociedade nos processos de decisões políticas que dizem respeito 
à formulação de uma legislação penal adequada à tutela de bens jurídicos ma-
crossociais. 

No âmbito das discussões públicas sobre os problemas sociais que mais afli-
gem a sociedade, há uma tendência generalizada em debater o acentuado aumen-
to da criminalidade, especialmente a violenta. Contudo, mesmo num cenário de 
discussões quase monotemáticas, já tem algum tempo que as condutas nocivas ao 
patrimônio natural, com o conseqüente comprometimento da qualidade de vida 
dos seres humanos, vêm assumindo dimensões cada vez maiores, com tendência 
de crescimento à medida que a crise ambiental for mais sentida.

As sociedades industriais estão gerando riscos que podem comprometer a 
continuidade da existência do homem no planeta. Por isso, há uma forte deman-
da por segurança, e porque também não dizer por esperança. Assim, no âmbito 
da criminalidade ecológica, tem relevância o fato de que o progresso econômico 
potencializa os riscos ambientais. É neste contexto de crise que invariavelmente o 
Direito Penal é invocado, e é justamente aí que muitas vezes são construídos tipos 
penais sem nenhum comprometimento com a dogmática penal.

O Direito Penal não é certamente um instrumento capaz de solucionar pro-
blemas sociais ou ecológicos tão complexos, mas é empregado com essa finalida-
de, acabando às vezes por assumir um caráter de arma política.107      

Na sociedade moderna de riscos talvez não haja meios de controlar as de-
mandas atualmente dirigidas ao Direito Penal, cuja expansão é uma realidade. 
Contudo, deve a atividade punitiva do Estado encontrar limites rigorosos nos 
princípios constitucionais penais, sob pena de a sociedade perder a confiança no 
Direito.

O conteúdo da matéria proibida ou ordenada deve ser limitado, uma vez que 
somente por meio de sua indicação concreta são satisfeitas as exigências do prin-
cípio nulla poena sine lege. Mais do que o restante dos setores do ordenamento 

107  Cf. ALBRECHT, Peter-Alexis. El derecho penal em la intervención de la política populista. La insostenible situación 
del derecho penal. Instituto de Ciências Criminales de Frankfurt. Granada: Editorial Comaris, 2000, p. 472 (p. 471-487).
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jurídico, deve o Direito Penal preocupar-se em obter uma descrição objetiva de 
sua matéria de proibição, de modo a concretizar um Direito Penal substancial.108

A complexidade da matéria ecológica, algo verificável desde a própria deli-
mitação do bem jurídico protegido, não pode constituir-se num óbice à formula-
ção de tipos penais que reúnam condições de minimamente garantir a integridade 
dos atributos do ambiente. Neste particular aspecto, algumas questões pertinentes 
aos problemas na construção dos injustos penais ecológicos já foram abordadas 
nos tópicos anteriores, passando-se agora a avaliar qual a melhor forma de inter-
venção do Direito Penal. 

Quando o Direito valorou positivamente o ambiente que, ao receber sua 
proteção, acabou se convertendo num bem jurídico, conseqüentemente o Direito 
valorou negativamente as ações que lesionam ou põem em perigo referido valor.109 
Neste contexto, “a doutrina majoritária tem consagrado, sobretudo para os tipos 
penais básicos – em matéria ambiental -, a forma de delito de perigo, especial-
mente de perigo abstrato, em detrimento do delito de lesão ou de resultado (ma-
terial), mediante um rígido processo de tipificação que leve sempre em conta a 
relação entre o bem protegido e conduta perigosa”.110 

A antecipação da intervenção penal ao momento em que o bem jurídico é 
exposto a uma situação de perigo é a melhor forma de promover a tutela penal do 
patrimônio florestal, que pode ser irreversivelmente lesionado. 

A adoção de uma intervenção penal com essa característica não deve se dar 
com relação a qualquer objeto, mas sim reservada especialmente para aqueles 
objetos que mais intimamente estão conectados com a manutenção dos equilíbrios 
ecológicos, a exemplo da proteção dos atributos naturais dos espaços territoriais 
protegidos e para as formações vegetais objeto de especial proteção, hipóteses 
estas que assumiria o Direito Penal uma missão essencialmente preventiva mesmo 
antes da ocorrência de qualquer resultado lesivo.111 Contudo, nem sempre uma 
ingerência com esse modelo é aceita pela doutrina, como é o caso de Miguel 
Reale Júnior, que a rejeita, afirmando que a intervenção penal deve se ater apenas 
aos fatos manifestamente mais graves, “quanto ao bem jurídico e ao modo como 
é atingido, com a dimensão lesiva de grau mais elevado, sem se pretender que 
o Direito Penal exerça uma função simbólica de cunho mera e presuntivamente 
preventivo”.112 

108  Cf. WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal : uma introdução à doutrina da ação finalista. Tradução, prefácio e 
notas Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 48.
109  Leciona-se que “as normas jurídicas são normas de determinação, mandatos ou proibições, que se baseiam em juízos 
de valor, inerentes ao ordenamento jurídico”, e que “o direito valora positivamente certos bens, que, ao gozarem de sua 
proteção, se convertem em bens jurídicos. De modo conseqüente, o direito valora negativamente as ações que lesionam ou 
põem em perigo os bens jurídicos” (MIR, José Cerezo. Ontologismo e normativismo na teoria finalista. Ciências Penais. 
Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, n. 00. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 15). 
110  PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente : meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do território e biosse-
gurança (com a análise da Lei 11.105/2005), p. 135.
111  Quanto a esse modelo de intervenção, afirma Paulo José da Costa Júnior que uma construção típica dessa natureza 
asseguraria uma linha avançada de defesa, assumindo o delito ecológico características de crime-obstáculo (Direito penal 
ecológico, p. 79).
112  Cf. REALE JÚNIOR, Miguel. Meio ambiente e Direito Penal brasileiro. Ciências Penais. Revista da Associação Brasi-
leira de Professores de Ciências Penais, n. 02. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 70-71.
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Para a caracterização dos delitos de perigo é suficiente a existência de uma 
situação de perigo (lesão potencial). Dividem-se em delito de perigo concreto e 
delito de perigo abstrato. No primeiro o perigo integra o tipo penal como ele-
mento normativo, de tal forma que o delito somente se consuma com a sua real 
ocorrência para o bem jurídico protegido, ou, em outras palavras, o perigo deve 
ser efetivamente comprovado. Não deixa de ser uma espécie de delito de resul-
tado, uma vez que o bem jurídico sofre um perigo real de lesão. Já no delito de 
perigo abstrato o perigo constitui a ratio legis, o motivo que dá ensejo à proibição 
legal de determinada conduta. O perigo é inerente à ação ou omissão, dispensando 
comprovação.113

O crime de perigo não reclama um dano efetivo, bastando que o resultado 
que integra a ação ou omissão criminosa apresente-se sob a forma de um perigo.114 
Quando a simples realização da conduta típica trouxer consigo real probabilidade 
de dano, cuja verificação depender a existência do delito, haverá aí um crime de 
perigo concreto, ou, como leciona Claus Roxin, “os delitos de perigo concreto 
requerem que no caso concreto se haja produzido um perigo real para um objeto 
protegido pelo tipo respectivo”.115 Mas, quando a realização do tipo penal não 
trouxer nem perigo real nem dano ao bem jurídico, estará caracterizado o crime 
de perigo presumido ou abstrato. Neste se pune uma conduta tipicamente perigosa 
como tal, sem que no caso concreto tenha que realmente se produzir um resultado 
efetivamente perigoso.116    

A respeito da incriminação do perigo Paulo José da Costa Júnior assentou:

Costuma-se dizer, em verdade, que se verifica o crime de perigo sempre que a 
lei transfira o momento consumativo do crime da “lesão” para aquele da “ame-
aça”, aperfeiçoando-se o crime no instante em que o bem tutelado encontrar-se 
numa condição objetiva de possível ou provável lesão. Obtém-se dessa forma 
a confortadora perspectiva de avançar a fronteira protetora de bens e valores, 
merecedores de especial tutela. De um ponto de vista político criminal, portan-
to, o recurso aos crimes de perigo permite realizar conjuntamente finalidades 
de repressão e prevenção, sendo certo que o progresso da vida moderna está 
aumentando em demasia as oportunidades de perigo comum, não estando a so-
ciedade em condições de refrear certas atividades perigosas, tidas como condi-
ções essenciais do desenvolvimento que se processa. Em tal contexto, torna-se 
evidente que uma técnica normativa assentada na incriminação do perigo é a 
mais adequada a enfrentar as ameaças multíplices trazidas de muitas partes e 
por meios estranhos ao sistema ecológico.117

113  Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1 : parte geral, arts. 1º a 120, p. 257-258.
114  Cf. BRUNO, Aníbal. Direito Penal : parte geral. t. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 222.
115  ROXIN, Claus. Derecho Penal : parte general : t. I : Fundamentos. La estructura de la teoria del delito, p. 404
116  Heleno Cláudio Fragoso alude ao crime de perigo abstrato como crime de simples desobediência, uma vez que com 
sua formulação, estar-se-ia atendendo a regras da experiência que revelam ocasionar normalmente perigo determinadas 
condutas (Cf. FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal : a nova parte geral, p. 174).
117  COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito Penal Ecológico, p. 74-75.
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A importância da criminalização do perigo com o objetivo de proteger bens 
jurídicos comunitários pode ser extratada do próprio conceito de perigo, de Fran-
cisco Muñoz Conde:

O perigo é um conceito normativo na medida em que se assenta em um juízo de 
probabilidade de que um determinado bem possa ser lesado pelo comportamen-
to realizado, embora essa lesão posteriormente na realidade não se produza. O 
juízo de perigo é, pois um juízo ex ante, que é emitido pelo julgador situando-se 
no momento em que se realizou a ação. Para estabelecer se a ação realizada 
era perigosa para um bem jurídico, isto é, que era provável que produzisse uma 
lesão, é preciso que o julgador conheça a situação de fato, na qual se realiza a 
ação que está julgando (conhecimento ontológico) e conheça, ademais, as leis 
da natureza e as regras da experiência, pelas quais se pode deduzir que essa 
ação, realizada dessa forma e nessas circunstâncias, possa produzir geralmen-
te a lesão de bem jurídico (conhecimento nomológico).118

A necessidade da construção de uma tipologia criminal adequada para a 
tutela do patrimônio natural, com especial destaque para uma intervenção ex ante 
do Direito Penal, não vem sendo observada pelo legislador infraconstitucional. 
Se de um lado existe uma dificuldade natural na formulação dos injustos penais 
ecológicos, de outro se verifica a falta de técnica legislativa penal apropriada para 
dar a essa matéria o tratamento merecido. Aliás, no que diz respeito aos delitos de 
perigo, Claus Roxin enfatizou que embora cada vez mais presentes na moderna 
legislação, sua investigação segue ainda no início.119 

Não obstante a predileção por uma estrutura típica de perigo, a tutela penal 
do ambiente prevista na Lei n. 9.605/98 contempla poucos delitos com essa carac-
terística. Mais uma vez considerando a flora como paradigma, nota-se que as mais 
expressivas formações vegetais brasileiras não são protegidas por meio de uma 
construção tipológica de perigo, ideal para garantir a integridade desses biomas. 

É inexplicável a ausência de uma intervenção penal dessa natureza em tais 
hipóteses, uma vez que as experiências históricas e as estatísticas projetam um 
cenário cada vez mais devastado, tanto é assim que a Constituição Federal impõe 
a adoção de medidas de precaução no sentido de prever, evitar ou minimizar as 
causas que possam comprometer a qualidade ambiental, especialmente quando 
existirem ameaças de danos sérios e irreversíveis.120 A adoção dessa postura deve 
inspirar a implementação de políticas públicas relacionadas com a exploração de 

118  MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoria peral do delito. Trad. e notas Juarez Tavares e Luiz Regis Prado. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 87-88.
119  ROXIN, CLaus. Derecho Penal : parte general : t. I : Fundamentos. La estructura de la teoria del delito, p. 403.
120  Está implícito no artigo 225 da Constituição Federal o princípio da prevenção, sobretudo quando assinala a) a neces-
sidade de realização de estudo de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente; b) a publicidade que deve ser dada ao referido estudo, evidenciando a neces-
sidade de participação popular (audiências públicas); c) o dever de controlar a produção, a comercialização e o emprego 
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio amiente; d) o dever 
de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente; e) o dever de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades 
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
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recursos naturais e, também, a elaboração da legislação protetora do ambiente, 
sobretudo apontando para uma ingerência penal de forma antecipada à ocorrência 
de eventuais danos.

Nessa linha de raciocínio, encontrando-se a flora, particularmente as for-
mações vegetais mais expressivas, numa situação de possível ou provável lesão, 
deverá haver a conformação do fato a um modelo abstrato previsto na lei. Assim, a 
proteção do patrimônio florístico com a simples realização do comportamento tí-
pico realçaria a expressividade do bem jurídico em questão e deslocaria a barreira 
de proteção do Direito Penal para momento anterior ao indesejável dano.

Lembra Luiz Regis Prado ainda que “há quem entenda que a opção político-
criminal mais adequada para a configuração típica do delito ambiental vem a ser a 
de delito de mera atividade, pois não se prejudica a natureza de delitos de perigo 
ou de lesão que lhe possa corresponder”.121 

Os delitos de mera atividade são aqueles em que a realização do tipo coin-
cide com o último ato da ação e, portanto, não é produzido um resultado separa-
do desta. Nos delitos desta natureza só há necessidade de examinar a ocorrência 
da própria conduta.122 “Ou, noutro dizer, o delito de atividade é aquele em que 
a própria ação constitui o ponto final do tipo”.123 Assim, a mera realização do 
comportamento núcleo do tipo encerra o delito, independentemente da produção 
de qualquer resultado material, ainda que um resultado de perigo. Neste aspecto, 
“a similitude entre o delito de pura atividade e o delito de perigo abstrato radica 
exatamente em que para ambos basta a comprovação do comportamento, que os 
consuma e lesiona o bem jurídico”.124 

Embora existam outras questões pertinentes à estrutura do tipo penal eco-
lógico, pretendeu-se enfatizar que o Direito Penal Ecológico deve ser concebido 
sob uma perspectiva claramente preventiva, como forma de assegurar-lhe um mí-
nimo de êxito. No trato das questões ambientais resulta absolutamente estéril a 
concepção do Direito Penal como um mero meio de castigo retributivo imposto 
pelo Estado. 

O Direito Penal Ecológico é um fenômeno eminentemente coletivo, sen-
do que neste contexto vale registrar que a dificuldade de construir uma tipologia 
adequada para a proteção de bem jurídico tão complexo como o ambiente não 
é difícil ser compreendida. A legislação penal sempre priorizou a proteção de 
bens jurídicos individuais, tais como a vida, a honra, o patrimônio etc. Contudo, 
quando a realidade revelou a necessidade de que bens de interesse de toda uma 
coletividade também fossem incluídos na esfera de preocupação penal do Estado, 
especialmente com o acentuado crescimento da chamada criminalidade econômi-

121  PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental :  problemas fundamentais, p. 77.
122  Cf. ROXIN, Claus. Derecho Penal :  parte general : t. I : Fundamentos. La estructura de la teoria del delito, p. 
328-329.
123  PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental :  problemas fundamentais, p. 78.
124  Idem, p. 78.
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ca125 ou com os incontroláveis ataques ao ambiente e, mais recentemente, com os 
avanços da biotecnologia e seus possíveis reflexos na saúde humana e no ambien-
te, deparou-se o legislador com obstáculos que à primeira vista estão parecendo 
incontornáveis.

Por fim, cumpre destacar que a construção de um Direito Penal Ecológico 
que possa efetivamente reduzir de forma considerável as condutas que mais 
gravemente atentam contra o bem jurídico ambiente se constitui, atualmente, 
num “interesse fundamental de toda a sociedade”.126 Contudo, à vista da inde-
terminação e da dimensionalidade espacial dos problemas ambientais, assim 
como em observância aos princípios de realidade e de solidariedade, se torna 
indispensável conceber um Direito Penal Ecológico com a idéia de supranacio-
nalidade delitiva.127 

Os atentados mais graves cometidos contra o patrimônio natural, de natureza 
transnacional, devem ser concebidos como injustos penais supranacionais, e deve-
riam configurar delitos contra a humanidade. Para isso, haveria a necessidade do 
estabelecimento de uma normatividade supranacional de proteção ao ambiente, 
a criação de um organismo internacional com poderes de fiscalização e, ainda, 
atribuir a um tribunal internacional a competência para julgar e impor as sanções 
penais estabelecidas naquele conjunto de normas internacionais de proteção am-
biental.  

5. ConClusão

Não se pretende com isso afirmar que somente a humanidade tenha direito 
ao futuro, ou que se deve preservar os recursos naturais apenas como forma de ga-
rantir o futuro do homem, uma vez que evidenciada estaria uma postura utilitarista 
e antropocêntrica inaceitável. Toda a comunidade biótica tem direito ao futuro, 
não só pelo que representa para os humanos, mas por ela mesma. A natureza deve 
ser preservada pelo seu próprio valor, e não apenas porque ela pode ser útil ao ser 
humano.

Essa concepção estabelece o paradigma ético a governar a relação homem/
natureza, de forma a estabelecer uma mínima igualdade biocêntrica que garanta 
a toda forma de vida o direito de viver e de se desenvolver, porque o mundo na-
tural merece a consideração humana. Nessa linha de pensar, a humanidade pre-
cisa desenvolver as bases adequadas para a formulação de um padrão ético de 

125  A criminalidade econômica se verifica, sobretudo, contra os meios financeiros do Estado, e visa a satisfação de inte-
resses individuais em detrimento dos interesses da coletividade (Cf. DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manoel da 
Costa. Problemática geral das infracções contra a economia nacional. Temas de direito penal econômico. Org. Roberto 
Podval. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 79).
126  FREITAS, Gilberto Passos de. A tutela penal do meio ambiente. Dano ambiental : prevenção, reparação e repressão. 
Coord. Antonio Herman de Vasconcelos e Benjamin. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 308. 
127  Cf. URRAZA ABAD, Jesús, op. cit., p. 180. Para este autor, o princípio da realidade indica a necessidade de o Direito 
Ambiental ter a sua elaboração apoiada numa minuciosa análise da realidade ambiental; o princípio da solidariedade 
baseia-se na idéia de que sendo o problema ambiental pertinente ao gênero humano, há um permanente dever de unidade 
de ações, aí estando englobado também os princípios de informação, de cooperação internacional, de igualdade entre os 
Estados e do patrimônio universal (Op. cit., p. 176-177).  
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comportamento que conduza à estruturação de uma comunidade planetária ideal, 
comprometida universalmente com o bem-estar geral.   

Numa sociedade de riscos na qual estão presentes situações sociais de pe-
rigo, especialmente responsáveis pela eclosão de uma grave crise ambiental de 
dimensão global, o Direito Penal ainda não encontrou uma “fórmula” capaz de 
assegurar a efetiva tutela a bens jurídicos comunitários lesados ou ameaçados de 
lesão, mediante a criação de uma tipologia criminal adequada. Contudo, apesar 
desse contexto, há que se ter sempre em conta que o Direito Penal moderno tem 
como escopo imediato e primordial a proteção de bens jurídicos relevantes, inclu-
ídos no quadro axiológico traçado na Constituição, ou decorrente da concepção 
de Estado de Direito democrático. 

Na condição de bem jurídico constitucional, de caráter comunitário, o am-
biente deve necessariamente receber a proteção do Direito Penal, especialmente 
porque a Constituição descortinou expressamente a possibilidade de converter 
em delitos as condutas que atentam contra a integridade do ambiente. Contudo, 
tal circunstância não pode conduzir ao emprego meramente simbólico do Direito 
Penal, transformando todas as infrações relacionadas com a proteção do ambiente 
em delitos. Mesmo no tocante àqueles elementos que estejam diretamente relacio-
nados com a manutenção do equilíbrio ecológico planetário deve operar-se uma 
cuidadosa seleção das condutas a serem criminalizadas.   

Uma intervenção eficaz do Direito Penal na área ecológica depende da deli-
mitação dos precisos contornos do bem jurídico-penal ambiente, e, inquestiona-
velmente, a que melhor tem condições de assegurar uma eficiente ingerência do 
Direito Penal deve ficar circunscrita apenas a elementos naturais – ar, água, solo, 
fauna e flora -, isso porque a elaboração de um conceito jurídico de ambiente ja-
mais deve apartar-se de uma investigação científica, com especial destaque para 
uma correta interpretação da Constituição Federal, além de resultar essa conclu-
são da articulação do Direito com outras ciências. Esse deve ser o núcleo central 
da noção jurídica de ambiente, não podendo ser admitida a ampliação do concei-
to para englobar componentes ambientais humanos, nem tampouco sua redução, 
com a exclusão de alguns componentes (solo, flora e fauna). Assim compreen-
dido, evita-se a extrema indeterminação da concepção totalizadora e o reduzido 
âmbito do conceito restrito, uma vez que a primeira dificulta a individualização 
da matéria proibida ou ordenada, e a segunda impede uma tutela efetiva do bem 
jurídico gravado na Constituição. 

Enfim, a materialização de uma perfeita proteção do valor macrossocial 
ambiente é dependente de se traçar com precisão os contornos do injusto penal 
ecológico, uma vez que nem mesmo a magnitude do bem jurídico ambiente pode 
justificar a imprecisão do injusto penal a pretexto de que as condutas lesivas ao 
patrimônio natural não permitem, na maioria das vezes, uma descrição direta e 
objetiva, pois isso seria o mesmo que abdicar de um Direito Penal assentado em 
princípios penais fundamentais inerentes a um Estado de Direito democrático.
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1. el réGImen de ProteCCIÓn del AmbIente en ArGentInA

El régimen de protección del ambiente en la Argentina es amplio, cuenta 
con un número importante de leyes de diversos niveles. Siendo un país Federal, 
la gestión pública ambiental es “compartida”1, por el Estado Nacional, las Pro-
vincias y los Municipios. Es sabido que en virtud del Artículo 41 de la Constitu-
ción Argentina2 corresponde a la Nación (Estado Federal) dictar las normas de 
presupuestos mínimos del ambiente (legislación básica) y a las Provincias las 
necesarias para complementarlas (legislación adicional máxima) sin que altere 
las jurisdicciones locales. A su vez, el Artículo 123 de la Ley Suprema establece 

1  GONZÁLEZ ARZAC, Felipe: “La regulación del ambiente en el derecho público provincial argentino”, Revista Ambien-
te y Recursos Naturales, Volumen I, Nº 4, octubre – diciembre 1984, La Ley.- Ídem, “Coordinación de competencias nacio-
nales y provinciales en materia ambiental”, RJP Buenos Aires, Junio 1995 / Año 5/ Nº 6, p. 417, Rubinzal- Culzoni.- Del 
mismo autor: “La Constitución y la tutela ambiental”, en obra colectiva “Nueva Constitución de la República Argentina”, 
Negri, 1994, p. 365.- Ib. Ídem. “El art. 41 de la CN y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, p. 
117, obra colectiva “Responsabilidad Ambiental”, Editorial de Belgrano, Universidad de Belgrano, 1999.- CANO, Guil-
lermo J., “Caminos para la  protección legal de intereses ambientales”, en “Medio Ambiente y Calidad de Vida”, Consejo 
Publicitario Argentino.- DROMI, Roberto: “Federalismo y medio Ambiente”, Revista Jurídica Civilidad, año IV, Nº 19, p. 
59.- DIAZ  ARAUJO María M.:  “El artículo 41 CN: la jurisdicción local y federal en materia ambiental”, LL, 31/12/ 2001, 
p. 1.- ESAÍN, José: “El federalismo ambiental. Reparto de competencias legislativas en materia ambiental en la CN y en 
la Ley General del Ambiente 25675”, JA, 2004-I-776.- Ídem, “Federalismo ambiental: la competencia judicial en materia 
ambiental”, RDA Nº 4, Octubre / Diciembre 2005, p. 1, Lexis Nexis.- Del mismo autor: “Competencias ambientales y 
federalismo. La complementariedad maximizante ha llegado a la justicia”, RDA 6, p. 191, Abril / Junio 2006, Lexis Nexis.- 
FRIAS, Pedro “El sistema de competencia en derecho ambiental”,  en Derecho Empresario, IV, p.200.- Ídem,  “Policía 
ambiental: modo de empleo”, JA, 1990-III-450.- LUGONES, Juan N.,  “El artículo 41 de la Constitución Nacional y la 
jurisdicción”, JA, 1997-IV-1029.- ídem, “La materia federal ambiental en el derecho argentino actual”, Revista de Derecho 
Ambiental Nº 6, p. 159, Abril / Junio 2006, Lexis Nexis / Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina.
2  BIDART CAMPOS, Germán J.-  “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, vol. VI, La Reforma Cons-
titucional de 1994, Ediar, 1995.- Ver asimismo, “El artículo 41 de la Constitución y el reparto de competencias entre el 
Estado Federal y las provincias”, DJ 1997-2-709. Y el clásico, “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo II, Ediar, 
1998. SABSAY, Daniel A., “El nuevo artículo 41 de la Constitución Nacional y la distribución de competencias Nación- 
Provincias”, DJ, 1997-II-783.- Ídem., “El nuevo artículo 41 CN y la distribución de competencias Nación – Provincias”, 
“Humanismo Ambiental”, Academia Nacional de Derecho Córdoba, 2001.- Del mismo autor: “La protección del medio 
ambiente en la Constitución Nacional”, LL, 2003-C-1167.- QUIROGA LAVIÉ- BENEDETTI- CENICACELAYA: “De-
recho Constitucional Argentino”, Tomo II, p. 987 Atribuciones con concurrentes del Estado federal con las provincias en 
materia ambiental, p. 993 dominio sobre sus recursos naturales, Rubinzal- Culzoni, 2001.- QUIROGA LAVIÉ, Humberto: 
“La protección del ambiente en la reforma de la CN”, LL-1996- ídem, “El Estado Ecológico de Derecho en la CN”, LL, 
1996-B-950.- RABBI BALDI-CABANILLAS, Renato: “Génesis y sentido del art. 41 de la Constitución Nacional”, JA. 
1998-IV-1020.- WALSH, Juan Rodrigo: “El medio ambiente en la nueva Constitución Argentina”, Supl. D. Ambiental La 
Ley / FARN, Nro 1, 6/12/1994.
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que corresponde a las provincias el dominio originario de los Recursos Natura-
les existentes en su territorio. 

Desde mucho antes de la Reforma de la Constitución Nacional, en ju-
risdicciones locales, las Provincias argentinas tienen abundante legislación 
ambiental. Por lo pronto fueron estas últimas con el retorno de la Democracia 
en la década del 80`, las primeras en consagrar el Derecho Ambiental en su 
Constitución3. La Nación recién incorpora el derecho a un ambiente sano, con 
la Reforma de 1994, en el referido Artículo 41, más en el Artículo 43, institu-
ye el amparo colectivo ambiental. 

Así por ej., Provincia de Buenos Aires cuenta con una legislación am-
biental prolífera4, y muy completa.-  Una Ley del Medio Ambiente 117235, 
también Leyes de Radicación Industrial y Funcionamiento: 11459 Certificado 
de Aptitud Ambiental6, 5965 de Protección del Agua y de la Atmósfera, Ley 
11720 de Residuos Especiales7, Ley 13592 de Residuos Sólidos Urbanos8, Ley 
12257 Código del Agua9, Ley 11347 de Residuos Patogénicos, entre otras.- 

2. leYes de PresuPuestos mínImos de ProteCCIÓn AmbIentAl 

A partir de 2002, la Nación ejerció su facultad de dictar normas de presu-
puestos mínimos de protección ambiental. Desde entonces se han  sancionado las 
siguientes leyes aplicables en todo el territorio de la Nación de manera uniforme 
y común.

3  LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo A.: “Los llamados intereses difusos y la protección constitucional del medio ambiente”, 
ED, 147-784.- MORELLO Augusto M.- STIGLITZ Gabriel: 
 “Las nuevas Constituciones de San Juan y Salta y los intereses difusos”, JA, 1986-III-907.
4  BOTASSI, Carlos: “La nueva legislación ambiental bonaerense”, JA. 1996-IV-892. ídem.,  “Derecho Administrativo 
Ambiental”. Librería Editora Platense, 1997.- CAFFERATTA, Néstor A., “Municipio y medio ambiente en la Provincia de 
Buenos Aires”, LLBA, Año 14, Nº 3, p. 251, abril 2007.  BIBILONI, Homero: “Problemática de la gestión ambiental en 
los municipios de la provincia de Buenos Aires” JA. 1996-IV-878. 
5  FLORES, Marcela: “Las acciones ambientales de la ley de la Provincia de Buenos Aires 11.723 (y el recurso de amparo 
instituido en la Constitución Provincial), JA, 2001-I-1148. TRIGO REPRESAS, Félix A., “La protección del Ambiente 
en la Provincia de Buenos Aires”, pág. 139, Serie IV, Instituto de Derecho Civil, Nº 4, Estudios sobre Derecho Ambiental, 
año 1997, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Ídem, “La Defensa del Ambiente en la 
Provincia de Buenos Aires”, JA, 1998-IV-1048.- 
6  FLORES, Marcela: “El decreto 1601/95 reglamentario de la Ley 11459 de radicación y funcionamiento de establecimien-
tos industriales en la PBA”, Suplemento Derecho Ambiental,  La Ley / FARN, p. 6, Año III, Nº 1, 14/05/1996. 
7  FALBO, Aníbal J, “Los residuos especiales en la ley 11720 de residuos especiales de la provincia de Buenos Aires y su 
decreto reglamentario”, JA 1998-IV-976. 
8  CAFFERATTA, Néstor A., “Ley 13592 de Buenos Aires. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia 
de Buenos Aires”, Revista de Derecho Ambiental Nº 9, p. 291, Enero/ Marzo 2007, Lexis Nexis, Instituto El Derecho por 
un Planeta Verde.  
9  CAFFERATTA, Néstor A.,  “El Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires”, LLBA, 2003 – 797. 
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Ley 25.612 de Residuos Industriales10

Ley 25.670 de PCBS11

Ley 25.675 General del Ambiente12

Ley 25.688 Gestión Ambiental del Agua13

Ley 25.831 Información Pública Ambiental14

Ley 25.916 Residuos Domiciliarios15

10  VALLS, Mario F., “La Ley 25612 de Residuos Industriales: otra ley de residuos”, JA, 2002-III, fascículo n. 9, p. 3.- 
BERRA ESTRADA DE PIGRETTI, Graciela: “Nueva ley de Residuos”, en Revista Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 
2002.- PAYÁ, Horacio F, “Ley 25612 sobre gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios”, ED, 
Serie Especial Derecho Ambiental, 18 de noviembre de 2002.- CAFFERATTA, Néstor A  “Ley de Gestión Integral de 
Residuos Industriales y de actividades de servicios. Ley 25.612. Comentada. Anotada”, en Revista “Antecedentes Parla-
mentarios”,  Nº 10, p. 85, Noviembre 2002, La Ley.- Además, “La Ley de residuos industriales de presupuestos mínimos 
de la Nación”, Revista  “Antecedentes Parlamentarios” Nº 10, Noviembre 2002, La Ley.- DE BENEDICTIS, Leonardo: 
“Consideraciones sobre la reciente ley de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios”, DJ, 
2002-2-1191.- FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: “Presupuestos Mínimos de Protección Am-
biental. Recomendaciones para su reglamentación”, Buenos Aires, 2003.- JULIÁ, Marta: “La nueva ley 25612 de gestión 
integral de residuos provenientes de actividades industriales y de servicios” JA 2003-III-1260.  ídem,  “Ley 25612 sobre 
gestión integral de residuos provenientes de actividades industriales y de actividades de servicios y la vigencia del régimen 
legal de los residuos peligrosos”, Doctrina, en “Actualidad Jurídica de Córdoba”, Año IV, Vol. 78, Junio de 2005.- ROU-
GES, Carlos  “La Ley de Residuos Industriales y Actividades de Servicios: las causas de su inoperatividad”, RDA Nº 1, p. 
123, Abril / Junio 2005, Lexis Nexis. 
11  PIGRETTI, Eduardo A, “Ley 25.670, Presupuestos mínimos de regulación de los PCBs” ADLA 33/2002 p. 35.- CAFFE-
RATTA, Néstor A., “Ley 25.670 de gestión y eliminación de los PCBs”, DJ, 2003-2, 705.
12  LORENZETTI, Ricardo L., “La nueva ley ambiental argentina”, LL, 2003-C.-1332.- GARCIA MINELLA, Gabriela: 
“Ley General del Ambiente. Interpretando la nueva legislación ambiental”, p. 19, en obra colectiva “Derecho Ambiental. 
Su actualidad de cara al tercer milenio”, Ediar, 2004.- PIGRETTI, Eduardo A, “¿Ley General del ambiente? ADLA Bol. 
32/2002 p.2.- CAFFERATTA, Néstor A, “Ley 25.675 General del Ambiente. Comentada, interpretada y concordada”, DJ, 
2002, 3-1133.- DE BENEDICTIS, Leonardo: “Comentarios acerca de la ley general del ambiente (ley nacional 25675)”, 
DJ, 2003-4-407.- DI PAOLA, Maria Eugenia – SABSAY, Daniel A. “El Daño Ambiental Colectivo y la nueva Ley General 
del Ambiente”, Anales de Legislación Argentina, Boletín Informativo Nº 17, Editorial La Ley.- Ídem, “La  Participación 
Pública y la Nueva Ley General del Ambiente”, Anales de Legislación Argentina, Boletín Informativo Nº 14, Editorial La 
Ley.- También, “El Federalismo y la nueva Ley general del ambiente (Ley 25.675)”. Anales de la Legislación Argentina, 
Boletín Informativo Nº 32,  Editorial La Ley.- KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “Estado de la jurisprudencia nacio-
nal en el ámbito relativo al derecho ambiental colectivo después de la sanción de la Ley General del Ambiente”, Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Anticipo de Anales – Año LI, 2º Época – Nº 44- p. 12, La Ley, 
Julio 2006.- LAGO, Daniel A., “La ley General del ambiente. Ley 25.675 y sus reglas procesales. Reflexiones sobre su 
constitucionalidad”, JA. 2003-III-1272.- MORELLO, Augusto M.- CAFFERATTA, Néstor A., “Procesos colectivos en la 
Ley General del Ambiente 25675”, DJ, 2-1265.- MOYANO, Amílcar: “Leyes de presupuesto mínimo ambiental”, ED Serie 
Especial Derecho Ambiental, p. 4, 22/04/2004.- “Ley General del Ambiente. A propósito de su invalidez o de su aceptable 
aplicación”, en Revista de Derecho Ambiental, Lexis Nexis / Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina, Nº 
4, p. 228, 2005.- ídem,  “Ley General del Ambiente 25675: conjetura sobre su validez”, en LL Gran Cuyo, 2006-427. 
RODRIGUEZ, Carlos A.., “Ley General del Ambiente de la República Argentina. Ley 25675 Comentada”, Lexis Nexis, 
2007.- 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. ídem, “Ley 25675 General del 
Ambiente. Comentada”, Suplemento de Derecho Ambiental de www.eldial.com, 2003. 
13  VALLS, Mario F., “Ley 25688 – Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Presupuestos mínimos ambientales para la 
preservación de aguas, su aprovechamiento y uso racional. Utilización de aguas. Cuenca hídrica superficial. Comités de 
Cuencas Hídricas”, Suplemento de Derecho Ambiental de www.eldial.com, 15/07/2003. ídem, “Ley 25688 – Régimen 
de Gestión Ambiental de Aguas. ¿Presupuestos mínimos ambientales o policía federal de actividades que causen impacto 
ambiental significativo sobre otras jurisdicciones?, JA, 2003-II, fascículo n. 3, p. 3.- 
14  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. Ídem, “La nueva ley 25831 de Información Ambiental”, JA, 2004- I, fascículo Nª  5, p. 55, Lexis 
Nexis. VALLS, Mario F., “La ley 25831 establece presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública que obre en poder del Estado”, El Dial.com, Suplemento de Derecho Ambiental, 2004. 
15 WALSH, Juan Rodrigo: “La Ley 25916 sobre gestión de residuos domiciliarios: Una pieza nueva en el tablero de los pre-
supuestos mínimos protección ambiental”.- VALLS, Mario F, “La ley 25916 de gestión de residuos domiciliarios. Una ley 
de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de cosas desechadas o abandonadas que carece 
de regulación específica”, Suplemento de Derecho Ambiental de www.eldial.com, 28/03/2005. 
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Ley 26331 de Bosques Nativos16 

Estas Normas de Presupuestos Mínimos (en adelante NPMA) no han sido 
reglamentadas, salvo la Ley de PCBS, mediante Decreto 853/0717 y el Artículo 
22º de la Ley 25675 General del Ambiente, que trata sobre Seguros Ambientales18 
(Resoluciones SAYDS 177/07 y 303/07, cuyos Anexos I y II fueron sustituidos 
por Resolución SAYDS 1639/07, y Resoluciones Conjuntas SAYDS y Secretaria 
de Finanzas: 178/07 y 12/07, y por último, 98/07 y 1973/07), pero son a nuestro 
juicio, en general, plenamente operativas. De un rápido balance de la efectividad 
de las mismas, podemos decir que la NPMA que ha recibido mayor acogida (en 
doctrina como en la jurisprudencia) es la mencionada Ley General del Ambiente 
25675, que contiene principios de política ambiental (Artículo 4º y 5º), introduce 
la categoría del daño ambiental colectivo (Artículo 27º), y sienta las bases de un 
incipiente proceso colectivo ambiental,

La Ley de Residuos Industriales 25612, que comprende todo tipo de re-
siduos de origen industrial, colisiona en apariencia con la Ley Federal de ad-
hesión, 24.051 de Residuos Peligrosos de Nación19; a su vez, la mayoría de las 
Provincias tienen un régimen de regulación para los Residuos Especiales, Tóxi-
cos o Peligrosos, es decir, siguen este último esquema, y en consecuencia tienen 
organizados su sistema de Registros, por el control de los Residuos Peligrosos. 
La ley de Gestión Ambiental del Agua 25688, es resistida por las Provincias, 
principalmente las de la Región de Cuyo, con Mendoza a la cabeza20, que ven 
en ella una inaceptable intervención de Nación en el manejo de los Recursos 
Naturales. 

3. sItuACIÓn JurídICA AmbIentAl

Hemos visto que la Argentina tiene abundante legislación ambiental, pero 
en tren de acentuar una característica llamativa del Derecho Ambiental Nacional 
desde el punto de vista de su funcionamiento, es que existe una tendencia marcada 

16  LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES NATIVOS, 26331, sancionada el 
28/11/07, publicada en el BO del día 28/12/2007.- 
17  DECRETO 853, dictado el 04/07/2007, publicado en el BO el día 06/07/2007. 
18  LOPEZ SAAVEDRA, Domingo: “El aseguramiento de los riesgos ambientales”, LL,. 06/03/2007, p. 1.- BRIL, ROSSA-
NA F. “Garantías financieras y seguros para el ambiente”, Revista de Derecho Ambiental Nº 11, Lexis Nexis, p. 251, Julio 
/ Septiembre 2007.- POLIDO, Walter: Seguros para Riscos Amiebtais”, Editora Revista Dos Tribunais, 2005. Para ampliar, 
VALLS, Mariana - BRIL Rosana: “Prevención y compensación frente al Daño Ambiental. El Seguro Ambiental”. JA. 
1998-IV-1073.- VIDAL de LAMAS, Ana “Derecho ambiental. Seguros ambientales”, ED, 10/03/05.- SERAFINI, Gustavo: 
“Seguros ambientales desde una óptica pública”, p. 237, en “El Seguro Ambiental”, Lexis Nexis, 2006.- WALSH, Juan 
Rodrigo – VIDAL DE LAMAS, Ana: “El daño ambiental y la actividad aseguradora en la Argentina”, p. 191, en “El Seguro 
Ambiental”, Lexis Nexis, 2006. PENNINO, Luis A., Conferencia “Derecho Ambiental y Seguros”, ED, Serie Especial 
Derecho de Seguros, ED, p. 1, 10/03/2005. SOBRINO, Augusto R. W.: “Seguros y Daños Ambientales: un gran desafío 
para la moderna Responsabilidad Civil” (inédito).- “Los Seguros Obligatorios de Daños Ambientales”, Ponencia XI Jorna-
da Nacional de Derecho de Seguros, IV Jornada Latinoamericana de Derecho de Seguros, IX Conferencia Internacional, 
Comisión 2, Lomas de Zamora, 27, 28 y 29 de Octubre de 2004.- “Seguros de daños ambientales: luces y sombras de uno 
de los mayores desafíos para la industria del seguro del Siglo XXI”, JA, 2002-III-1051.- 
19  JACOBO, Gabriel - ROUGES, Carlos: “Régimen legal de los residuos peligrosos (ley 24051)”. Depalma, 1993.
20  PINTO, Mauricio: “Consideraciones sobre la pretendida norma de presupuestos mínimos ambientales en materia hídri-
ca. A propósito de la ley 25688”,  Suplemento de Derecho Ambiental La Ley / FARN, Año X, Nº 2, 29/04/2003, p. 1.
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a llevar los conflictos ambientales a la Justicia.- Y que en ese orden, la Sociedad 
Civil en su conjunto, tienen un papel protagónico en la defensa del medio ambien-
te. A diferencia de lo que ocurre en Brasil21, el Ministerio Público Fiscal no tuvo 
hasta el presente, un rol preponderante ni mucho menos, aunque se nota a partir de 
fines del año 2006, una reacción favorable con la creación de la UFIMA22, Unidad 
Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente. 

Basta con tener presente que según las estadísticas: el 60% de las causas 
judiciales ambientales provienen del sector privado: el afectado, el damnificado 
y las ONGS23. Tan sólo un 40% de las causas son iniciadas por el Defensor del 
Pueblo, el Estado y en menor medida, por el Ministerio Público Fiscal. También 
se destaca la existencia de fallos ejemplares en la materia, de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación y de los Tribunales Superiores de Provincias, como asi-
mismo de Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de Apelaciones de la Justicia 
Federal y Provincial. 

4. doCtrInA JudICIAl AmbIentAl 

Consideramos conveniente entonces dar a conocer a grandes trazos por razo-
nes de extensión de esta ponencia, la doctrina judicial de los tribunales argentinos, 
tomando como base las últimas resoluciones en la materia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.  Al respecto hemos sostenido que el liderazgo que asumió 
en cuestiones ecológicas o medio ambientales, a partir de la composición actual 
bajo la Presidencia del doctor Ricardo LORENZETTI24, se avizora tiempos de 
Jueces Activos en la defensa del ambiente.   

21  CAPPELLI, Silvia: “Experiencia del sistema de fiscalías ambientales en Brasil”, Revista de Derecho Ambiental Nº  7, 
Julio / Septiembre 2006, p. 61, Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina / Lexis Nexis. 
22  RESOLUCIÓN DE PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN – MINISTERIO PÚBLICO Nº 123 del 13 de 
septiembre de 2006.- Y Resolución PGN Nº 136 del 25 de septiembre de 2006.-  PICOLOTTI, Juan M.- GONZALEZ, Ra-
miro: “Creación de la Primera Unidad Fiscal Ambiental. Gestión y coordinación de dos Poderes del Estado en la protección 
penal ambiental”, JA, junio de 2007 – JA, 2007- II, fascículo n. 10, 0. 44.- 
23  MAURINO. Gustavo- NINO, Ezequiel - SIGAL, Martín: “Las acciones colectivas. Análisis conceptual, constitucional, 
procesal, jurisprudencial y comparado”, p. 94, Lexis Nexis, 2005.-
24  LORENZETTI, Ricardo L.: “La Protección jurídica del ambiente, en LL, 1997-E-1463. Vid. “La nueva ley ambiental 
argentina”, LL, 2003-C.-1332.  “Derechos reales y Derecho ambiental: También, ¿Qué fue; Qué es y qué será el agua para 
el derecho?, La Ley  Suplemento de Derecho Ambiental FARN, 14/07/2003, p. 2.- ídem,  “El paisaje: un desafío en la teoría 
jurídica del derecho ambiental”, Edición homenaje al Dr. Jorge MOSSET ITURRASPE, “Derecho de las Obligaciones. 
Responsabilidad por daños. Derecho de los Contratos. Teoría General del contrato”, Universidad Nacional del Litoral, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 2005.- Consultar, “Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho”, 
Rubinzal- Culzoni, 2006.- Asimismo, “El paradigma ambiental”, en Revista Investigaciones, p. 213, Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, Buenos Aires, 2006.- Por último, “El paradigma ambiental”, p. 13, Tomo I, obra colectiva, “Perspec-
tivas sobre Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad”, EUCASA, Universidad Católica de Salta, 2007. 
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En el caso “MENDOZA”25 (derivado de la contaminación de la Cuenca hí-
drica Matanza Riachuelo), un grupo de 17 personas que viven en Provincia de 
Buenos Aires y en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, integrado por 1.- 
Habitantes en “VILLA INFLAMABLE”, DOCK SUD, partido de Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires; 2.- Vecinos afectados que poseerían en común la ca-
racterística de desempeñarse como profesionales, ya sean médicos, psicólogos, 
odontólogos, enfermeros, en el HOSPITAL INTERZONAL de Agudos Pedro 
FIORITO, Avellaneda, domiciliados en WILDE, Avellaneda, Villa Dominico y 
Capital Federal en el barrio de “LA BOCA”, demandaron ante la competencia 
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el Poder Ejecutivo 
Nacional, la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 44 
empresas, que desarrollan su actividad en adyacencias de la CUENCA hídrica 
MATANZA - RIACHUELO, por volcar directamente al río los residuos peligro-
sos, por no construir plantas de tratamiento, por no adoptar nuevas tecnologías y 
por no minimizar los riesgos de su actividad productiva, aunque la pretensión in-
cluía reclamos por daños ambientales individuales, que les causara a las personas, 
familias y bienes la contaminación del río Matanza Riachuelo; y reclamos por 
daños ambientales colectivos, a fin de que se detenga la contaminación ambiental 
y se recomponga en lo posible el medio ambiente.  

La  Corte declaró que no es de su competencia  originaria el reclamo 
por el DAÑO AMBIENTAL INDIVIDUAL dado que lo que se solicita es una 
indemnización por lesión a bienes jurídicos individuales, y si bien uno de los 
demandados es una provincia, no se da el supuesto de CAUSA CIVIL en los 
términos de la doctrina del Tribunal en el precedente “Barreto” (21/03/06). 
La circunstancia de que se haya pretendido una acumulación subjetiva de pre-
tensiones no genera una razón suficiente sostuvo el Tribunal, para generar un 
supuesto de competencia originaria.-  En cambio, respecto del reclamo por el 
DAÑO AMBIENTAL COLECTIVO (daño al ambiente en sí mismo), admitió 
su competencia originaria y dispuso requerir a los Estados y a las empresas 
demandadas un informe en el plazo de 30 días.- Asimismo convocó a una 

25  CORTE SUPREMA, 2006/06/20 – “Mendoza, Beatriz S. y otros c/ Estado Nacional y otros”, MORELLO, Augusto 
M.: “Aperturas y contenciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, JA, 2006-III, 304.  SABSAY, Daniel: 
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la sustentabilidad de la Cuenca Matanza Riachuelo”, LL, 2006, D- 280. 
ídem,  “Caminos de la Corte. Derecho Ambiental. Una nueva etapa en la defensa de los bienes judiciales ambienta-
les”, LL, 2007-B-1026.- Por último de este mismo autor: “Corte Suprema: Aspectos de la competencia y de los daños”, 
LL, 11/03/2008, p. 1.-  PIGRETTI, Eduardo A.: “Aciertos y desaciertos del fallo que anotamos” (caso Mendoza) ED 
20-11-2006.- CAMPS, Carlos: “Derecho procesal ambiental: nuevas pautas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, 
Revista de Derecho Ambiental 7, Julio / Septiembre 2006, p. 201, Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina, 
Editorial LEXIS NEXIS.- GIL DOMINGUEZ, Andrés: “El caso “Mendoza”: hacia la construcción pretoriana de una 
teoría de los derechos de incidencia colectiva”, Suplemento La Ley, 22/08/2006, p. 31.- VALLS, Mario F., “Sigue la causa 
M. 1569 XL- Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (derivados de la contami-
nación ambiental del Río Matanza- riachuelo)”, CJN, 20/06/2006”, en www.eldial.com. Suplemento Derecho Ambiental, 
2006.- ESAIN, José -GARCIA MINELLA, Gabriela: “Proceso y ambiente: Mucho más que …Corte a la contaminación”, 
Revista de Derecho Ambiental 7, Julio / Septiembre 2006, p. 220, Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina, 
Editorial LEXIS NEXIS.- RODRIGUEZ, Carlos: “La defensa de los bienes públicos ambientales por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación”, DJ 2006-2-703.- BARBIERI, Gala: “El activismo judicial tuvo que enfrentar, una vez más a la 
disfuncionalidad administrativa”, Suplemento La Ley Administrativo, p. 54, 6/09/2006. CAFFERATTA, Néstor A. “El 
tiempo de las Cortes Verdes”, LL, 2007, B-423.- 
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Audiencia Pública para el 05/06/2006, en la que las partes deberían presentar 
informes requeridos.-

En la providencia del 20/06/2006, de inicio sin previo traslado, la Corte Su-
prema, decidió requerir al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la 
Ciudad de Buenos Aires y al COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) 
para que en el plazo de 30 días y en los términos de la ley 25.675: a) presenten un 
Plan de Saneamiento Ambiental Integral (artículo 5) dicho Plan debería contem-
plar: un ordenamiento ambiental  del territorio (artículos 8, 9 y 10); b) el control 
sobre el desarrollo de las actividades antrópicas (artículo 10); c) estudio de im-
pacto ambiental de las 44 involucradas, y si no los tuviera, los requerirá en forma 
inmediata; d) un programa de educación ambiental (artículo 14); e) un programa 
de información ambiental pública a todo el que la requiera, especialmente los 
ciudadanos del área territorial involucrada (artículo 16)

Señalamos un primer acierto de la decisión de la Corte: el claro distingo 
que efectúa de la naturaleza dual o bifronte del Daño Ambiental: 1.- El Daño 
Ambiental Individual, que recae sobre un patrimonio concreto, propio, diferen-
ciado.- Daño a la persona y sus bienes por alteración del ambiente, que se puede 
encuadrar dentro de las conocidas figuras del Daño Civil Clásico.- 2.- El Daño 
Ambiental Colectivo, que afecta el patrimonio de la comunidad, o de un sector 
de ella, de naturaleza supraindividual, indiferenciada, o colectiva, y que según 
una interpretación armónica de la Ley Argentina 25675 General del Ambiente es 
toda alteración o modificación negativa relevante o significativa del ambiente, el 
equilibrio del ecosistema, sus recursos, los bienes o valores colectivos.- 

El segundo acierto, plausible en su concepción, es la declaración de su com-
petencia originaria que produce la Corte, para tratar la cuestión de la polución de 
la Cuenca Matanza Riachuelo.- Que merece el mayor de los reconocimientos de 
la doctrina que acompaña esta extraordinaria apertura jurisdiccional del Tribunal, 
es como dijo de manera gráfica, un notable Juez de la Nación, estudioso investi-
gador, docente y comentarista de un fallo del mismo tenor, Narciso J. LUGONES, 
“UNA VENTANA ABIERTA AL AMBIENTALISMO ARGENTINO”26. Y que 
en orden a la implementación, que más abajo se explica, Daniel A. SABSAY, ca-
lificara como una MANERA INNOVADORA de gestionar un conflicto de índole 
colectivo27

Con decisión, prudencia, y coraje la Corte encaró la problemática histórica 
de la contaminación ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, con 105 basura-
les a cielo abierto, que contienen más de 300.000 Toneladas de residuos dispersos, 
con una población circundante de 7.266.029 habitantes, sin agua potable el 35%, 
sin cloacas el 55%, con más de 3000 industrias concentradas en la Región, y que 
cuenta con un polo petroquímico Dock Sud, que agrupa numerosos estableci-
mientos industriales, de los sectores petrolero, químico; además funcionan en los 

26  LUGONES, Juan N., “Una ventana que abre la Corte Suprema para el ambientalismo argentino”, Revista de Derecho 
Ambiental Nº 0, Noviembre 2004, p. 181, Lexis Nexis / Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina.  
27  SABSAY, Daniel A, “Corte Suprema: Aspectos de la competencia y de los daños”, LL, 11/03/2008, p. 1.-
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aledaños de la Cuenca, establecimientos de producción de alimentos de carne y 
derivados, y curtiembres. 

Desde temprano, en nuestra particular visión de la evolución de la juris-
prudencia ambiental en nuestro país, el fallo MENDOZA, constituye un hito 
en la consolidación del Derecho Ambiental en la Argentina28. Y representa, con 
toda su carga doctrinaria, un punto de inflexión de un ascenso progresivo de 
las cuestiones ambientales en la consideración prioritaria de los tribunales de 
justicia nacionales. 

4.1 defensa enérgica del medio Ambiente

Nuestra Corte Suprema de Justicia el 20/06/06, en competencia Originaria, 
en los autos caratulados: “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y 
otros s/ Daños y Perjuicios derivados de la contaminación ambiental del Río Ma-
tanza Riachuelo”, expediente M. 15698.XL, dijo: 

El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un am-
biente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de re-
componer el daño ambiental NO CONFIGURAN UNA MERA EXPRESIÓN DE 
BUENOS Y DESEABLES PROPÓSITOS PARA LAS GENERACIONES DEL 
PORVENIR SUPEDITADOS EN SU EFICACIA A UNA POTESTAD DISCRE-
CIONAL DE LOS PODERES PÚBLICOS.- El reconocimiento de status consti-
tucional del derecho al goce de un ambiente sano, es la precisa y positiva decisión 
del constituyente 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho 
preexistente.- 

La presente causa TENDRÁ POR OBJETO EXCLUSIVO LA TUTELA 
DEL BIEN COLECTIVO EN TAL SENTIDO TIENE PRIORIDAD ABSOLUTA 
LA PREVENCIÓN DEL DAÑO FUTURO, ya que según se alega en el presente 
se trata de actos continuados que seguirán produciendo contaminación.- En se-
gundo lugar, debe perseguirse la RECOMPOSICIÓN DE LA POLUCIÓN AM-
BIENTAL ya causada, conforme a los mecanismos que la ley prevé y finalmente 
para el supuesto de daños irreversibles, el RESARCIMIENTO. 

LA TUTELA DEL AMBIENTE IMPORTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
DEBERES QUE CADA UNO DE LOS CIUDADANOS tienen respecto del cui-
dado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna de los suelos colindantes, de 
la atmósfera.- ESTOS DEBERES SON EL CORRELATO QUE ESOS MISMOS 
CIUDADANOS TIENEN A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE SANO, para sí 
y para las generaciones futuras. EL DAÑO QUE UN INDIVIDUO CAUSA AL 
BIEN COLECTIVO AMBIENTE SE LO ESTÁ CAUSANDO A SI MISMO.- La 
mejora o la degradación del ambiente beneficia o perjudica  a toda la población, 
porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva 

28  CAFFERATTA, Néstor A. “Un fallo ejemplar que constituye un punto de inflexión en el proceso de consolidación 
positiva del derecho ambiental”, Revista de Derecho Ambiental, Opiniones y Comentarios, Instituto El Derecho por un 
Planeta Verde Argentina / Lexis Nexis, 22/06/2006.- 
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la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos 
mandatos constitucionales. 

Por lo expuesto, la Corte Argentina sostiene que el papel del Juez en la de-
fensa del medio ambiente, debe ser enérgica, para “hacer efectivos estos mandatos 
constitucionales”. Reconoce, y pone de relieve la jerarquía que reviste el Derecho/ 
Deber Ambiental (y el Daño Ambiental) en el ordenamiento legal, a partir del 
status constitucional, de rango supremo, que “no configura una mera expresión de 
buenos y deseables propósitos para las generaciones del provenir”, ni está sujeto a 
la discrecionalidad de los poderes públicos.- Es pues, una exhortación a los demás 
tribunales de justicia, la Ciudadanía, y los Poderes Públicos,  a reflexionar sobre la 
importancia de esta temática, desde el punto de vista legal.  

4.2 legitimación de las ongs

Frente a la presentación en la causa por daño ambiental al Riachuelo por par-
te de varias organizaciones no gubernamentales, la Corte admitió la intervención 
sólo de aquellas que en sus Estatutos sociales establecían claramente la finalidad 
de protección del medio ambiente (“Mendoza, Beatriz S, c/ Estado Nacional”, 
30/08/06). Así sostuvo que “la aptitud que se reconoce hace pie en los fines que 
asignan los respectivos estatutos asociativos, de manera que no se acciona en de-
fensa del interés general y difuso de que se cumpla con la constitución y las leyes 
sino en los respectivos intereses legítimos de las organizaciones para que se pre-
serve un derecho de incidencia colectiva como es el ambiente”.

Asimismo en el caso “MUJERES POR LA VIDA”29 el Tribunal revocó la 
sentencia de la Cámara Federal de Córdoba en cuanto había rechazado in límine la 
acción de amparo por falta de legitimación de la asociación actora. Sostuvo el Alto 
Tribunal que desde 1994 se han ampliado los legitimados activos para promover la 
acción de amparo y que en tanto la Asociación “Mujeres por la Vida” tenía entre sus 
fines “promover y defender el establecimiento de condiciones sociales que posibili-
ten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la vida de la persona desde el 
momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad intrínseca a lo largo 
de la vida” se encontraba legitimada para demandar amparo contra el “programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable” (ley 25673).-   

La causa “Mendoza”30 en trámite, es paradigmática de la labor judicial en la 
defensa del ambiente, una breve síntesis de los principales actos del proceso hasta 
el presente, es lo que sigue: 

29  MUJERES POR LA VIDA, Asociación civil sin fines de lucro filial Córdoba c/ Estado Nacional, 31/10/2006, expe-
diente M. 970, XXXIV. La decisión fue tomada por la mayoría compuesta por los siguientes ministros: PETRACCHI, 
HIGHTON DE NOLASCO, FAYT, MAQUEDA Y ZAFFARONI. En disidencia votaron  LORENZETTI Y ARGIBAY. Se 
puede consultar el trabajo de SABELLI, Héctor E, “Entre la convalidación de la emergencia y la defensa de los derechos. 
Un panorama de la jurisprudencia de la Corte en el año 2006”, JA, 2008- I, suplemento del fascículo n. 10, p. 26.- 
30 . De las sucesivas resoluciones de Corte, se puede ver DJ, 2006-3-107, CS, 2006/08/24.- LL, 14/09/06, p. 6, CS, 
2006/08/30.- RDA NL, CS, 2007/03/20.- y CS, 06/02/2007.- También en EL DIAL.COM, Derecho Ambiental, bajo ano-
tación de Mario F. VALLS.- Una reseña muy valiosa de los tramos de esta causa, puede verse en el trabajo de SABSAY, 
Daniel: Aspectos de la Competencia y de los daños, 11/03/2008, p. 1.-  
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20/06/06 Apertura
24/08/06 Admite la intervención voluntaria como tercero en el proceso, 

en virtud de la legitimación autónoma con respecto al objeto perseguido en la 
demanda, del Defensor del Pueblo de la Nación, pero rechaza la pretensión de 
ampliar la demanda contra los 14 Municipios de la Cuenca.- 

30/08/06 Se admite como terceros en la causa, por constituir la defensa del 
medio ambiente y/o de derechos humanos ligados a la tutela ambiental  la fi-
nalidad propia o el cumplimiento del objeto estatutario, de las organizaciones 
FARN, GREENPEACE, CELS, y Asociación Amigos de la Boca, en cambio por 
las mismas razones en contrario, deniega la participación en carácter de terceros 
requerida por las agrupaciones Fundación Ciudad, Poder Ciudadano y Fundación 
Metropolitana.-

06/02/07 Requerir al Estado Nacional, a la PBA, y a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Informen a la Corte sobre las medidas de toda naturaleza adop-
tadas y cumplidas hasta la fecha en materia de prevención, de recomposición y 
de auditoria ambiental, así como las atinentes a la EIA respecto de las empresas 
demandadas y por último, las acciones llevadas a cabo que se relacionan con el 
sector industrial, poblacional, y con atención y prevención en materia de salud. A 
tal fin designa la Audiencia del 20/02/07.-   

20/02/07: 1º Audiencia Pública.-
23/02/07: Ordena la intervención de la Universidad Nacional de Buenos Ai-

res, para que proceda informar al Tribunal sobre la factibilidad del Plan presenta-
do por las Autoridades estatales.- 

 20/03/07: Por mayoría, en voto dividido, admite la intervención como terce-
ro de la Asociación Ciudadana DDHH; declara definitivamente integrado con los 
demandantes y terceros cuya actuación ha sido admitida, el frente activo corres-
pondiente a estas actuaciones. 

12/06/07: 2º Audiencia Pública.-  
04/07/07: 3º Audiencia Pública.- 
22/08/07: Ordena que la ACUMAR (Autoridad de Cuenca), el Estado Na-

cional, la PBA, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informen “de modo con-
centrado, claro y accesible para el público en general”, sobre el estado de aguas y 
del aire, en especial de las napas subterráneas, presente un listado completo todas 
las industrias existentes en la cuenca que realicen actividades contaminantes des-
cribiendo tipo de residuos que arrojen, cantidad y frecuencia, actualizado a agosto 
del 2007, además deberá discriminar el impacto individual y acumulativo de esas 
actividades, elaborar un listado de las empresas referidas, discriminado por activi-
dad y por el tipo de riesgo que causan, elaborar un listado de propuestas de ACU-
MAR de cuenca para cada sector.-  También ordena se informe: acciones de A) 
saneamiento basurales, B) Limpieza de márgenes del río; C) Expansión de la red 
de agua potable; D)  Desagües pluviales, E) Saneamiento cloacal.- Y con respecto 
al Plan Sanitario de Emergencia. Además, la resolución contiene ordenes de infor-
me a cargo de ACUMAR, relativas a reuniones, la factibilidad de que la Autoridad 
de Cuenca cuente con un presupuesto propio, el aporte presupuestario de cada una 
de las jurisdicciones integrantes de la Autoridad de Cuenca, fuentes de financia-
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ción, deberán informar sobre traslados de empresas que se disponen, traslados de 
población y planes de urbanización, consultas realizadas a expertos nacionales e 
internacionales, asimismo deberán informar sobre el proyecto diseñado para el 
polo petroquímico Dock Sud.- Y sobre utilización de créditos verdes. 

22/08/07: Ordena traslado de demanda al Estado Nacional, a la Provincia 
de Buenos Aires, a las Empresas, a los Municipios y al CEAMSE. Se solicita 
información a los distintos Estados sobre el Plan de Saneamiento, mediante un 
cuestionario.  

28/11/2007: Audiencia Pública, en la que las Autoridades de Aplicación de 
la normativa ambiental y empresas involucradas en la causa, fijaron posiciones en 
relación al cuestionario preparado por la Corte.  

Cabe señalar que en relación a esta causa, se dictó la Ley 2616831 de di-
ciembre del 1006, de creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
ACUMAR.  

Es interesante ver cómo la Corte en sede de competencia originaria, en el 
ejercicio del poder jurisdiccional, va ejerciendo sus poderes moldeadores (o adap-
tativos) de este proceso colectivo y una suerte de facultades ordenatorias (man-
damentales) dándole vida a una causa, de por sí compleja, extraordinaria, y de 
enorme importancia no sólo por la doctrina que a su paso genera, sino también por 
la trascendencia de los bienes, valores y derechos en juego. La Cuenca Matanza 
Riachuelo representa un ecosistema densamente poblado, con problemas ambien-
tales históricos muy severos y graves, que tienen causas múltiples.   

También el amplio manejo que hace, de un recurso adecuado para esta clase 
de procesos: las audiencias públicas, que transparentan las actuaciones judiciales, 
y agilizan la determinación de las causas de difícil resolución.- El permanente 
contradictorio, la exposición de las posiciones encontradas en actos públicos, de 
notoria exhibición, es una práctica saludable del poder, de base republicana, y 
responde a una de las características más singulares del Derecho Ambiental.-  

Sin embargo esta apertura jurisdiccional de la Corte, no desnaturaliza su 
carácter restringido: es por ello que rechazó el cimero tribunal intervenir en el ám-
bito de competencia originaria, por razones que escapan a la competencia federal, 
en un caso VERGA32, en el que se ventilaba una pretensión por daño ambiental 
contra varias empresas y la Provincia de Buenos Aires, y por las mismas razo-
nes, en una demanda ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA DEFENSA Y PROMO-
CIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA33, 
en el marco de un amparo ambiental iniciado contra la Provincia de SAN LUIS, 
la Municipalidad de Villa Mercedes, y veinte empresas, a fin de recomponer los 

31  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.  
32  VERGA, Ángela c/ TAGSA SA, 20/06/2006, citado por SABELLI, Héctor E, artículo antes referido, JA, 2008- I, 
suplemento del fascículo n. 10, p. 38.- 
33  ASOCIACIÓN CIVIL PARRA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y CALI-
DAD DE VIDA c/ PROVINCIA DE SAN LUIS, 04/07/2006, expediente A. 1977, XLI, ver SABELLI, Héctor E, “Entre la 
convalidación de la emergencia y la defensa de los derechos. Un panorama de la jurisprudencia de la Corte en el año 2006”, 
JA, 2008- I, suplemento del fascículo n. 10, p. 38.- 
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predios de disposición de residuos ubicados en el ejido urbano de la Ciudad de 
Villa Mercedes, y en subsidio, el pago de una indemnización sustitutiva, además 
de la “clausura ecológica judicial” del predio actual.  

Por ello en el precedente MENDOZA (20/06/2006) la corte abandonó la 
doctrina del caso “CENTURIÓN DE VEDOYA” y regresó a su tradicional doctri-
na, según la cual si ninguna de las partes que pretenden litigar en su competencia 
originaria, o son llamadas a intervenir en ella, es aforada de modo autónomo, la 
acumulación subjetiva de pretensiones por parte del actor no es un instrumento 
apto para sostener la competencia restringida y de excepción. 

4.3 tutela de los derechos de Incidencia Colectiva

Aunque la siguiente doctrina sentada por la Corte puede que resulte muy fa-
miliar para la legislación del Brasil, en la Argentina es una novedad significativa, 
que se consagre definitivamente en la doctrina judicial, los denominados intereses 
difusos (rebautizados por la Reforma de 1994 de la Constitución Nacional, como 
Derechos de Incidencia Colectiva), dentro de los cuales se encuadran los Dere-
chos Ambientales.-

En un Recurso de Hecho, interpuesto en los autos: “MINISTERIO DE SA-
LUD y/o Gobernación s/ Acción de Amparo”34, la Corte Suprema de Justicia de 
la Argentina, el 31/10/06, ensayó la siguiente clasificación de los Derechos de 
Incidencia Colectiva:  

a) Derechos individuales: Que corresponden a los titulares de un derecho 
subjetivo sobre un bien individualmente disponible. La regla general en materia 
de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejerci-
dos por su titular, quien debe probar, indispensablemente, una lesión a ese derecho 
para que se configure una cuestión justiciable. 

b) Derechos de incidencia colectiva: Los derechos de incidencia colectiva 
tienen por objeto bienes colectivos son ejercidos por el Defensor del Pueblo 
de la Nación, las Asociaciones que concentran el interés colectivo y el Afec-
tado.- En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan 
prevalentes. La petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, 
lo que ocurre cuando éste pertenece a la comunidad, siendo indivisible y no 
admitiendo exclusión alguna.-  

Por esta razón se concede una legitimación extraordinaria para reforzar 
su protección pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual 
sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. Estos bienes 
no pertenecen a la espera individual sino social y no son divisibles en modo 
alguno.- En segundo lugar la pretensión debe ser focalizada en la incidencia 
colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede 

34  SEGUÍ, Adela: en un Reseña de los votos del Doctor Ricardo LORENZETTI, que publicara en LL Actualidad, del 
23/08/2007 y el 28/08/2007, señala que esta misma postura se desarrolló en la causa “Mujeres por la Vida Asociación sin 
fines de lucro- filial Córdoba c/ Poder ejecutivo Nacional- Ministerio de Salud de la Nación s/ amparo”.- 
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tener repercusión sobre un patrimonio individual, como sucede en el caso 
del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta 
concurrente con la primera.

En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se ha-
lla relacionada con la lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre 
el patrimonio del peticionante o de quienes éste representa. Puede afirmarse 
que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos 
corresponde al defensor del pueblo, a las asociaciones y a los afectados y que 
ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean 
patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza 
de su titular. 

c) Intereses individuales homogéneos: La Constitución Nacional admite 
una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva refe-
rentes a intereses individuales homogéneos en estos casos no hay un bien 
colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles, sin 
embargo hay un hecho único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos 
y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. 

Por último, una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 
enrola en una doctrina fuertemente humanista, de claro compromiso social, 
inspirada en la Defensa a ultranza de los Derechos Fundamentales del Ser Hu-
mano (entre los que se anota, a nuestro juicio, el Derecho Ambiental): Todos 
los individuos, dijo la Corte, “tienen derechos fundamentales con un conte-
nido mínimo para que puedan desplegar plenamente su valor eminente como 
agentes morales autónomos, que constituyen la base de la dignidad humana y 
que esta Corte debe proteger”. 

4.4 otros Fallos Importantes

No queremos cerrar este capítulo relativo a la jurisprudencia progresista 
de la Corte en cuestiones ambientales, sin dejar de mencionar dos fallos de 
indudable trascendencia en la materia.-  

“ASOCIACIÓN DE SUPERFICIARIOS DE LA PATAGONIA  c/ a) 
YPF y otros s/ Daño Ambiental”35, en virtud de la cual, la Corte hizo lugar a la 
apertura en demandas originarias, el 13/07/06, de una causa colectiva promo-
vida por una ONG sobre recomposición del Daño Ambiental Colectivo (Daño 
al ambiente en sí mismo), provocado por la exploración y explotación de las 
áreas hidrocarburíferas de la Cuenca Neuquina.- Esta causa, se promovió en 
forma de amparo ambiental y el Alto Tribunal la transformó en un proceso de 

35 LUGONES, Narciso J.  “Una ventana que abre la Corte Suprema para el ambientalismo argentino”, Revista de Derecho 
Ambiental Nº 0, Noviembre 2004, p. 181, Lexis Nexis / Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina.- MORELLO, 
Augusto M.- CAFFERATTA, Néstor A. “Las medidas cautelares hoy”, Revista de Derecho Ambiental, Nº 0, Noviembre 
2004, p. 175, Lexis Nexis/ Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina. LAGO, Daniel A., “Asociación de Super-
ficiarios de la Patagonia v. YPF SA. Una batalla judicial ambiental inédita”, Revista de Derecho Ambiental Nº 2, Abril / 
Junio 2005, p. 243, Instituto El Derecho por un Planeta Verde Argentina / Editorial Lexis Nexis, 
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conocimiento ordinario, por al envergadura de los daños ambientales alega-
dos por la actora, lo que exigía un marco procesal más amplio.- La demanda 
además pretendía se adoptasen medidas a fin de evitar en el futuro este tipo 
de perjuicios y que las empresas demandadas erigieran el fondo de restau-
ración ambiental previsto en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente 
25675.- También la Asociación actora había solicitado una medida cautelar de 
no innovar a fin de lograr la inmediata cesación de los dañosos efectos al me-
dio ambiente generados por su actividad, y en forma supletoria, se les ordene, 
contraten un seguro de cobertura suficiente para garantizar el financiamiento 
de la recomposición del daño ambiental o integren un fondo de reparación.- 
La corte rechazó este pedido puesto que coincidía exactamente con la materia 
que sería objeto de la sentencia definitiva. Por último, la actora había solicita-
do  también la citación como terceros de las Provincias de Buenos Aires, La 
Pampa, Río Negro, Mendoza, y Neuquén, en tanto sus patrimonios ambienta-
les se hallaban alcanzados por el daño alegado, medida a la que la Corte hizo 
lugar. En cambio, denegó la citación como tercero del Defensor del Pueblo, 
con fundamento en que la demandante no mencionó siquiera las razones por 
las que consideraba necesaria la intervención de este funcionario.- Por último, 
este expediente judicial sufrió un traspié en su normal desenvolvimiento, tras 
la resolución de la Corte del 29/08/06, que en voto dividido, admite con razón, 
la excepción de defecto legal36 interpuesto por la contraparte, por la oscuridad 
u omisiones en que incurre la demanda, en detrimento la garantía del debido 
proceso legal, y del derecho de defensa en juicio, las que se ordena deben ser 
subsanadas.-  

“VILLIBAR, Silvana Noemí c/ Provincia del CHUBUT y otros s/ b) 
recurso de hecho”37, que admitió un amparo ambiental, y condenó a la provin-
cia y a la empresa minera codemandada a paralizar los trabajos de exploración 
y explotación de la mina de oro, en la modalidad a cielo abierto, con utiliza-
ción de cianuro, hasta tanto la Autoridad Provincial de aplicación convocara 
a la audiencia pública prevista en el Artículo 6º de la ley provincial 4032 y se 
pronunciara expresamente aprobando, modificando o rechazando el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), presentado por la empresa minera, con sentencia 
del 17/04/07, centra su atención en la compleja cuestión de minería y medio 
ambiente, y el alcance de la jurisdicción local en la materia.- Fundamentalmen-
te, en la concurrencia de aplicación de normas (leyes provinciales EIA 4032, 
5001 de prohibición de la modalidad de minera a cielo abierto, con utilización 
de cianuro, leyes nacionales 24.585 modificatoria del Código de Minería y 
Ley General del Ambiente 25.675) que protegen el medio ambiente, tanto en 

36  PEYRANO, Jorge W. “Peculiaridades de la excepción de defecto legal en un proceso colectivo ambiental”, LL, 10 de 
diciembre 2006, p. 3. 
37  ESAIN, José-GARCÍA MINELLA, Gabriela: “Proceso y ambiente: Mucho más que (…) Corte a la contaminación”, 
Revista de Derecho Ambiental Nº 7 Julio / Septiembre 2006, p. 220, Instituto el Derecho por un Planeta Verde Argentina 
/ Lexis Nexis. 
CAFFERATTA, Néstor A. “Minería y presupuestos mínimos del ambiente en un fallo ejemplar de la Corte”, LL, 
2007-C-1341. 
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el ámbito nacional, como provincial y local, las que no se excluyen, y exigen 
a las mineras, cumplir con estudios de impacto ambiental, y procedimientos 
de audiencias públicas, en miras de garantizar el desarrollo sustentable de la 
actividad. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de Nación, sostuvo que 
estos procedimientos dispuestos por la normativa provincial, “no contradicen 
las leyes nacionales 24585 y 25675, dictadas con arreglo al artículo 41 de la 
CN, ya que la facultad que tienen las provincias de complementar las normas 
que contengan los presupuestos mínimos de protección del medio ambiente, 
suponen agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación 
complementada”. 

También hubo fallos polémicos de la Corte Nacional, MUNICIPA-c) 
LIDAD DE MAGDALENA c/ SHELL CAPSA Y OTROS38, del 03/05/2007, 
por disposición de residuos peligrosos o recomposición del daño ambiental 
colectivo de una colisión de buques que derivó en un derrame de petróleo 
ocurrido frente a las costas de este Municipio de la Provincia de Buenos Aires. 
Y en el que la Corte Suprema de Justicia, en voto dividido, declaró la compe-
tencia para seguir el trámite de la causa, del Juzgado de 1º Instancia Comercial 
Federal Nº 3, donde se encuentra radicada la causa del abordaje.- 

Por último, es digno de resaltar que esta Corte, ha sabido inter-d) 
pretar a nuestro juicio, de manera adecuada, la legitimación activa de obrar 
del Defensor del Pueblo (OMBUDSMAN)39, cuya intervención como dijo el 
doctor MAQUEDA responde a la facultad de promover acciones en las que la 
controversia se centra en la defensa del orden público social y en la vigencia 
de los derechos fundamentales, y encontrará su límite en la defensa del interés 
colectivo y general.   

5. ColoFÓn  

Hemos presentado una síntesis del estado de desarrollo del Derecho Am-
biental en Argentina. Siendo una disciplina en formación, nos contenta ver 
una proliferación de normas ambientales en los distintos niveles de gobierno, 
mediante Leyes, Decretos, Ordenanzas y resoluciones.- También conocer de 
la doctrina, progresista en la especialidad. Pero si debemos señalar un aspecto 
realmente extraordinario de la situación de la especialidad en nuestro país, 
nos quedamos con el esfuerzo, muchas veces Homérico, de la Justicia, por dar 
cabida a los intereses ambientales, por encima de otros intereses, igualmente 
valiosos, pero secundarios a la hora de dirimir conflictos medio ambientales. 

38  SABSAY, Daniel A, “Corte Suprema: Aspectos de la competencia y de los daños”, LL, 11/03/2008, p. 1.- PIGRETTI, 
Eduardo A.- CAFFERATTA, Néstor A. “El abordaje como causa ambiental”,  JA, 2002-II, 821.  
39  CORTE SUPREMA, 2005/05/24- DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL, 
en La Ley Jurisprudencia de Derecho Administrativo, bajo la dirección de GORDILLO, Agustín, Febrero del 2005, p. 
17, con nota de MONTESI, Graciela- ORGAZ, Jorge: “El Defensor del Pueblo de la Nación: cada vez más Defensor”. 
También, en DJ, 2005.2-483.- 
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No olvidamos la labor de los tribunales inferiores, que han producido fallos 
señeros en la materia.

Sin embargo por la jerarquía institucional del Tribunal, y la calidad, valor 
e inteligencia de sus resoluciones, Y MUY ESPECIALMENTE LA DECI-
SIÓN QUE DEMUESTRA LA CORTE EN LLEVAR ADELANTE UN SIS-
TEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL DE LA CUENCA, ponen de manifiesto en esta línea de pen-
samiento, que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina encabeza esta 
revolución verde de la doctrina judicial40.   

40  LORENZETTI, Ricardo L, “El paradigma ambiental”, p. 13, Tomo I, obra colectiva, “Perspectivas sobre Derecho Am-
biental y de la Sustentabilidad”, EUCASA, Universidad Católica de Salta, 2007.- PIGRETTI, Eduardo A.,  “El derecho 
ambiental como revolución social político jurídica”, LL 28/09/2004, p. 1.- CAFFERATTA, Néstor A., “El tiempo de las 
Cortes Verdes”, LL, 2007, B-423. FRANCO, Pilar: “El amanecer de la justicia ambiental”, TIERRAMÉRICA, PNUD / 
PNUMA, Reportaje, 17/12/2000, disponible en página de Internet. También, PASSOS DE FREITAS, Vladimir nos habla 
de los tribunales verdes.-  
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A Avaliação de Sustentabilidade (AS) tem por objetivo atuar como um pro-
cedimento pró-ativo, que busca antecipar, na formulação de políticas, planos, pro-
gramas e projetos de grande dimensão, os impactos que essas ações de interven-
ção1 possam vir a provocar em diferentes domínios2. 

Uma primeira questão a ser considerada sobre a AS diz respeito a quem deve 
desenvolver a avaliação e quem deve ser consultado. Uma vez que o objeto princi-
pal da avaliação são políticas, planos e programas, mais precisamente documentos 
elaborados na esfera governamental, os primeiros atores a serem envolvidos na 
AS, e aqueles que deverão conduzi-la durante seu processo integral, são os toma-
dores de decisão das diferentes instituições públicas que têm como atribuição a 
formulação de documentos de planejamento. 

Embora essa questão seja considerada pouco importante por alguns, na me-
dida em que advogam ser idêntico o fato da avaliação ser desenvolvida pelas or-
ganizações públicas ou por consultores contratados para esse fim, para outros, nos 
quais se inclui o autor do presente documento, a responsabilidade pelo fazer da 
AS é aspecto relevante. 

O principal argumento em favor da segunda posição reside no fato sobre o que 
se entende como a situação ideal para o processo de formulação de documentos de 
planejamento. Essa situação ideal acontecerá quando a realização da AS ocorrer de 
forma simultânea com a formulação dos documentos de planejamento, não exis-
tindo nenhuma distinção/separação entre essas duas ações. E isto como indicativo 
de que a preocupação com o ambiental, com o social, com o econômico e com o 
institucional já é parte integrante e indissociável do processo de planejamento.

Contudo, para que isso aconteça o objeto do processo de aprendizado do 
como elaborar documentos de planejamento que na sua concepção já incorporem 

1  O termo ação de intervenção no contexto desse trabalho compreende ações em um nível mais geral (políticas) até ações 
em um nível mais específico (projetos).
2  No contexto da presente proposta de Avaliação de Sustentabilidade os domínios a serem considerados serão: ambiental, 
social, econômico e institucional.
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os princípios da sustentabilidade, são os funcionários das organizações públicas 
e não os consultores. Esses últimos deverão, sempre que as necessidades indica-
rem, serem contratados para o desenvolvimento de estudos e análises específicas, 
mas não deverão assumir, como em algumas situações vem ocorrendo, o papel de 
serem os responsáveis integrais pelo desenvolvimento da AS.

Outro conjunto de atores que deve ser envolvido na AS são representações 
da sociedade, que podem aportar informações relevantes ao processo, ademais de 
propiciar a necessária transparência para a avaliação. Esse aspecto será melhor 
discutido quando do detalhamento do método de AS a ser implementado.

Outra questão relevante para o desenvolvimento de uma AS é a definição sobre 
que documentos de planejamento demandam uma avaliação. Dada a novidade do 
processo de AS, esse é um assunto ainda não resolvido. Como o propósito principal 
da definição de um método para a AS no Brasil tem como um de seus objetivos sua 
aplicação no processo de elaboração dos Planos Pluri-Anuais (em nível federal e es-
tadual), considera-se que todas as etapas deste instrumento de planejamento devam 
ser submetidas a uma avaliação de sustentabilidade, incluindo-se a decisão sobre as 
diretrizes estratégicas que nortearão o desenvolvimento de um PPA. 

De outro lado, entende-se que com a evolução da prática da Avaliação de 
Sustentabilidade no contexto das organizações governamentais a melhor defini-
ção sobre quais critérios deverão informar a realização ou não de uma Avaliação 
de Sustentabilidade seja aspecto a ser definido com maior precisão.

No entanto, uma questão que deve estar presente na discussão do método 
que será utilizado para a Avaliação de Sustentabilidade, por exemplo dos PPAs, 
diz respeito ao arranjo institucional que melhor virá atender à implementação 
deste instrumento no contexto da estrutura da administração federal e estadual. 
Tendo como referência a avaliação das experiências internacionais de AS, que 
apontam a atividade de coordenação como a de maior dificuldade para uma efe-
tiva implementação da avaliação é importante que na experiência brasileira esse 
aspecto mereça também a necessária atenção. Neste sentido, como o PPA em 
nível federal é um documento que para a sua formatação contribuem, de forma 
significativa, diferentes Ministérios setoriais e outras instâncias do Governo Fede-
ral, será importante que uma instância governamental (por exemplo, o Ministério 
do Planejamento, do Orçamento e da Gestão – MP) assuma um papel de liderança 
do processo, articulando as diferentes instituições que deverão ser envolvidas no 
exercício de planejamento.

Nesse processo, e no que diz respeito à aplicação da Avaliação de Sustenta-
bilidade no Brasil, o primeiro papel que a esfera governamental, por exemplo, em 
nível federal, deverá assumir para que o exercício da avaliação seja realizado é o de 
inicialmente definir qual o método a ser utilizado. Esse procedimento assume papel 
relevante, pois definirá um conjunto inicial de ações e etapas que deverão ser segui-
das pelas diferentes instituições e atores a serem envolvidas no processo de AS.

Definido o método, o segundo momento será o repasse desse método para 
os outros órgãos da administração pública federal que estarão envolvidos no pro-
cesso de construção do PPA, de forma a que seja aplicado na formulação das 
propostas de investimentos que cada área setorial vier a preparar. 
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A relevância do papel de coordenação se dará quando da organização dos 
planos de desenvolvimento, que serão definidos tendo em consideração três com-
ponentes. O primeiro diz respeito aos recortes territoriais que serão utilizados como 
referência para a montagem das ações de intervenção. Será de fundamental impor-
tância que esses recortes sejam adotados de forma semelhante pelos diferentes se-
tores da administração pública federal e estadual. Se a proposta de uso do território, 
como referência para a construção do PPA, tem como um dos objetivos o uso desses 
recortes como elemento de síntese e integração das diferentes ações de intervenção 
setoriais e temáticas, coloca-se como importante que esses territórios sejam adota-
dos de forma compatível. E isso no que diz respeito a obedecer às mesmas diretrizes 
estratégicas e os mesmos indicadores que irão caracterizar o estado atual do territó-
rio (baseline) e os níveis de sustentabilidade no curto, médio e longo prazo.

 O segundo componente do papel de coordenação na construção dos planos 
de desenvolvimento se refere à importância de que esses planos tenham, em pri-
meiro lugar, uma consistência em nível interno aos diferentes recortes territoriais 
adotados e, em segundo lugar, uma compatibilidade entre esses recortes. Se esse 
exercício de consistência e de compatibilização não for desempenhado pela esfera 
governamental o resultado pode ser o desenvolvimento e a proposição de planos 
de desenvolvimento que não convirjam em objetivos e metas e que, consequente-
mente venham a ter sua sustentabilidade comprometida.

Por fim, o terceiro e fundamental papel da ação de coordenação a ser exercida 
em nível da esfera governamental diz respeito à definição de um conjunto de diretrizes 
de sustentabilidade que deverão nortear a construção dos planos de desenvolvimento 
e seus desdobramentos em nível de projetos. Se a sustentabilidade é um objetivo a se 
alcançar e não uma mera retórica, é necessário que os planos de desenvolvimento te-
nham por orientação, diretrizes e critérios que venham a garantir uma visão de futuro 
distinta daquela que vem hoje sendo a referência para o desenvolvimento.

A seguir são detalhadas as diferentes etapas que deverão compor uma Ava-
liação de Sustentabilidade. O conjunto de etapas a ser descrito representa um mo-
delo ideal da AS e neste sentido não necessariamente todas essas etapas deverão 
ser realizadas na aplicação do método de AS. E isso, tendo em vista as distintas 
condições de exeqüibilidade, seja em função da disponibilidade de tempo, seja em 
função da complexidade da etapa vis a vis o atual estágio de implementação da 
Avaliação de Sustentabilidade no Brasil. 

1. IdentIFICAção dos obJetIvos dA Ação de Intervenção e dAs dIretrIzes e dos 
IndICAdores Que serão utIlIzAdos nA As

A identificação dos objetivos da ação de intervenção3 e das diretrizes e indi-
cadores que serão adotados pela estratégia de desenvolvimento territorial é, sem 

3  No contexto desse estudo uma ação de intervenção significa uma política, um plano, um programa ou um projeto de 
grande porte. Pode também significar um agregado de distintos projetos que incidem sobre um mesmo território. Só não 
deve ser incluído no contexto dessa definição projetos isolados, pois nesse caso se estará no domínio de uma Avaliação de 
Impactos Ambientais, que possui procedimentos e legislação específica.
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dúvida, uma das etapas mais importante do modelo de AS. Ela define o quadro de 
referência para todo o processo de desenvolvimento territorial, assim como esta-
belece, também, qual a forma com que ela será conduzida, por exemplo, no que se 
refere à realização de consultas aos atores locais. 

1.1 objetivos da ação de intervenção 

O objetivo da ação de intervenção é seu propósito, ou seja, o que ela visa 
atingir; define uma direção desejada de mudança. Uma clara identificação dos 
objetivos é aspecto fundamental para assegurar que a ação de intervenção seja 
implementada na direção em que ela foi pensada e de forma que seja compatível 
com outras ações sobre o território em questão.

Todas as intervenções devem ter seus objetivos claramente identificados. No 
entanto, isso nem sempre ocorre na prática. Se os objetivos não estão claros ou se 
são considerados implícitos em uma intervenção ou em seu processo de planeja-
mento, parte do papel da avaliação é torná-los explícitos. Essa atividade assume 
papel relevante de forma a tornar possível que a ação de intervenção seja exami-
nada quanto ao que se quer alcançar com sua implementação, seja no domínio 
econômico, no social, no ambiental e no institucional.

1.2 diretrizes e indicadores da Avaliação de sustentabilidade 

A próxima etapa é a escolha das diretrizes que deverão ser consideradas e 
incluídas na avaliação a ser desenvolvida. A identificação das diretrizes, a serem 
consideradas no processo de desenvolvimento territorial, são influenciadas em 
primeira instância pelos seguintes fatores:

leis, regulamentos e padrões ambientais; •
objetivos das políticas ambiental, social e econômica; •
consulta ao público; e •
decisões anteriores ou posicionamento de grupos relevantes. •

A escolha das diretrizes representa aspecto de fundamental relevância para a 
identificação da ação de intervenção a ser implementada (e as alternativas a serem 
consideradas), pois estabelecem os elementos e critérios que diferenciarão, por 
exemplo, um mero crescimento de um desenvolvimento em bases sustentáveis.

As diretrizes podem adotar apenas uma visão sócio-econômica para o terri-
tório, ou podem assumir uma visão mais ampla, incorporando aspectos ambien-
tais, políticos, culturais e institucionais.

As diretrizes podem ser orientadas por assuntos setoriais (e.g. energia, trans-
porte cultura), disciplinares (e.g. demografia, biologia ou geografia) ou podem 
ser ‘cross cutting’, de forma a se ter na identificação da ação de intervenção a 
ser implementada uma perspectiva mais abrangente. Nesse sentido é ilustrativa 
a apresentação das diretrizes adotadas pelo UK Local Government Management 
Board, os quais são listados a seguir:

 os recuros são utilizados de forma eficiente e os resíduos são minimizados  •
por ciclos fechados;
 a poluição é limitada em níveis em que os sistemas naturais podem supor- •
tar sem danos;
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 a diversidade da natureza é valorada e protegida; •
as necessidades locais são atendidas localmente •
 todos têm acesso à boa alimentação, água, abrigo e combustíveis a custos  •
aceitáveis e suportáveis;
 todos têm a oportunidade de acesso a empregos em uma economia diver- •
sificada;
 a saúde das pessoas é protegida mediante a criação de um ambiente segu- •
ro, limpo e agradável e por serviços de saúde;
 acesso a serviços, bens e outras pessoas não é alcançada às expensas do  •
ambiente ou limitadas àqueles que possuem carros;
 s pessoas vivem sem medo de violência, crimes ou perseguições; •
 todos têm acesso aos instrumentos, conhecimentos e informações  neces- •
sárias para poderem exercer plenamente seus papéis na sociedade;
a comunidade pode participar do processo de tomada de decisão; •
 oportunidades para cultura, diversão e recreação são disponíveis para  •
todos;
 os locais, espaços e objetos combinam sentido e beleza com utilidade. Os  •
assentamentos são ‘humanos’ em escala e forma. Diversidade e distintivi-
dade local são valorizadas e protegidas.

De forma a se ter uma visão mais detalhada de um conjunto de diretrizes 
de sustentabilidade, com a especificação dos critérios que balizam a tomada de 
decisão e dos indicadores utilizados, foi incluído, a título de exemplo e em Anexo, 
uma tabela que apresenta como esse item do procedimento de AS é tratado pelo 
Governo Inglês4.

Para se ter uma mensuração dos impactos relativos às diferentes ações de 
intervenção a serem avaliadas utiliza-se indicadores - ambientais ou de susten-
tabilidade (que inclui os econômicos e os sociais). Como é impossível medir e 
prever todos os impactos de uma ação de intervenção, indicadores são usados para 
representar o estado do e os impactos sobre os diferentes aspectos do ambiente. 
Por exemplo, eles podem ser usados para medir as condições do ambiente inicial 
– sem nenhuma intervenção, prever impactos, comparar alternativas e monitorar 
a implementação da ação de intervenção.

Alguns aspectos relevantes surgem no processo de escolha de indicadores.
Primeiro: não existe um ‘acordo‘ sobre quais são os indicadores aceitáveis. 

Diferentes organizações adotam diferentes indicadores.
Segundo: indicadores podem ser de três tipos, tendo em vista o método 

SPIR: i) de estado, que descrevem o estado do ambiente – e.g., níveis de poluição 
de um determinado corpo hídrico; ii) de pressão, que descrevem pressões sobre o 
ambiente – e.g., despejo de poluentes; e iii) de resposta, que medem as respostas 
às pressões ambientais – e.g., percentagem de automóveis com conversores cata-
líticos. 

4  Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local Development Documents – Guidance for Regional 
Planning Bodies and Local Planning Authorities. Office of the Deputy Prime Minister: London, November 2005.
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Terceiro: o número de indicadores é importante, pois quanto mais indicado-
res forem utilizados, mais ‘completa’ será a Avaliação Estratégica. Da mesma for-
ma, maior será o tempo e o volume de recursos necessários para sua realização.

Quarto: alguns indicadores podem ser medidos facilmente, enquanto ou-
tros não.

2. elAborAção do bAselIne 

Esta etapa tem por objetivo principal fazer uma caracterização da situação 
existente no território que será objeto de uma ação de intervenção. Essa caracte-
rização tem por propósito servir como uma base para as etapas subseqüentes da 
Avaliação de Sustentabilidade. 

É importante que nesta fase os problemas existentes no território sob inter-
venção sejam identificados5, nos diferentes domínios: ambiental, social, econô-
mico e institucional. Deverá igualmente ser verificado que elementos e/ou ações 
estão provocando esses problemas6, de forma a ser possível para a AS identificar 
quais são os impactos desses problemas e quais são as possíveis soluções tendo 
por objetivo a sustentabilidade7.

Outro aspecto também incluído nesta etapa é a identificação dos objetivos da 
ação de intervenção e das diretrizes e dos indicadores que servirão de referência 
para a AS. Por fim, nesta etapa, deve, igualmente, ser desenvolvida uma consulta 
à população residente no território que sofrerá a ação de intervenção, com o duplo 
objetivo de identificar suas demandas e expectativas e, também, de coletar as infor-
mações que detêm, em função da vivência no território sob consideração.

2.1 definição do âmbito 

Essa ação tem por objetivo definir a dimensão territorial que estará sendo 
considerada no processo de AS. A boa prática sugere que seja respeitada a hierar-
quia adotada em processos de planejamento, que se inicia em níveis mais gerais 
e vai, progressivamente, descendo para os níveis mais específicos. Ou seja, do 
nível nacional para o local, passando pelas dimensões regional, meso-regional e 
estadual.

2.2 Identificação e Consulta a Atores sociais relevantes

Essa é uma discussão importante no contexto da definição de uma es-
tratégia de desenvolvimento para um território. A questão que aqui se coloca 

5  No contexto do método SPIR (State, Pressure, Impact and Response), que foi desenvolvido pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente(PNUMA) esse momento corresponde ao S (State), ou seja um diagnóstico do que existe no 
território que sofrerá uma ação de intervenção. É importante ter presente que o método SPIR se aplica à AS, aspecto esse 
que será identificado no desenvolvimento desse capítulo e também nos que o seguem.
6  O P do método SPIR
7  O I e o R do método SPIR
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tem duas vertentes. Inicialmente, é importante situar que a consulta a atores 
sociais relevantes tem por objetivo aportar ao processo de desenvolvimento 
territorial, informações que são do conhecimento das populações e dos indi-
víduos que habitam os locais onde as ações de intervenção serão implantadas. 
São conhecimentos adquiridos no decorrer da vida desses indivíduos e que 
tem a propriedade de agregar as diferentes dimensões que traduzem o compor-
tamento e a dinâmica sócio econômica e ambiental em nível regional, meso-
regional ou local. Nesse sentido, embora para muitos os conhecimentos tradi-
cionais pareçam não conter uma base científica disciplinar que os credenciem, 
eles têm a característica de integrar as diferentes dimensões do ambiente de 
uma maneira que as pesquisas de natureza disciplinar, e que são limitadas ao 
curto prazo, não têm possibilidade de apropriar.

A segunda vertente a reforçar a consulta à sociedade na definição de uma 
estratégia de desenvolvimento territorial é a natureza de transparência e de par-
ticipação que essa consulta introduz ao processo de tomada de decisão. Isso é 
fundamental uma vez que a participação da sociedade, por meio de suas represen-
tações organizadas, na elaboração de uma ação de intervenção em um dado ter-
ritório representará, no futuro, elemento fortemente facilitador para seu processo 
de implementação.

Em resumo, a consulta a atores relevantes na elaboração de uma estraté-
gia de desenvolvimento territorial é elemento que oferece as seguintes opor-
tunidades:

permite a revisão da ação de intervenção pela sociedade; •

identifica preocupações do público; •

solicita novas idéias para alternativas e para medidas mitigadoras; •

checa a acuidade da ação de intervenção; •

partilha ‘expertise’; •

 busca alcançar aceitabilidade para a ação de intervenção antes que ela seja  •
adotada; e

cria condições para que a ação de intervenção seja implementada. •

É importante ter presente que a consulta e a participação não devem ser 
apenas vistas como uma única etapa no processo de desenvolvimento territorial. 
Ao contrário, elas devem ser temas presentes na maioria das etapas do processo, 
de forma a prover inputs relevantes nos diferentes estágios de uma Avaliação de 
Sustentabilidade.

2.3 Coleta das Informações de base 

Essa atividade da etapa do baseline refere-se à coleta de todas as informa-
ções disponíveis e que possam ser relevantes para a compreensão da estrutura do 
sistema territorial e seu funcionamento. Nos casos mais comuns considera quatro 
sub-sistemas:
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o território e seus re • cursos naturais (meio físico);
a população e suas atividades de produção, consumo e relações sociais; •
os assentamentos urbanos e sua infra-estrutura; e •
 o marco legal que rege e administra as regras de funcionamento das di- •
mensões econômica, social, ambiental, política e institucional.

No que diz respeito às fontes de dados, as coletas devem incluir os seguintes 
documentos:

relatórios do ‘estado do ambiente’ disponíveis; •
 políticas, planos, programas e projetos de âmbito federal, estadual e muni- •
cipal (públicos e privados) na área de influência da ação de intervenção;
 estudos, diagnósticos e levantamentos desenvolvidos sobre o território de  •
influência da ação de intervenção;
projetos já implantados no território de influência da ação de intervenção; •
 auditorias e Estudos de Impactos Ambientais realizados no território de  •
influência da ação de intervenção;
informações sobre Agendas Ambientais Locais; e •
indicadores e metas •  ambientais – local, regional nacional.

2.4 descrevendo o Ambiente: restrições e Potencialidades

Essa atividade tem por objetivo descrever o ambiente onde a ação de inter-
venção será implantada, com o propósito de identificar as restrições que podem 
afetá-lo e contribuir para o processo de escolha dos objetivos do processo de de-
senvolvimento territorial, bem como as diretrizes e indicadores que serão adota-
dos na AS. O propósito é o de identificar um baseline ambiental e de sustentabili-
dade a partir do qual impactos futuros podem ser medidos. Assim, a construção do 
baseline envolve a descrição do ambiente hoje e o desenvolvimento de um cenário 
tendencial para o futuro, sem a ação de intervenção. O nível de detalhamento e 
quantificação do baseline vai depender/variar da dimensão do território em con-
sideração – nacional, regional, meso-regional ou local - e do nível da ação de 
intervenção – o que se está considerando é uma política, um plano, um programa 
ou um projeto - e da disponibilidade de dados adequados.

No que se refere ao cenário de futuro, sem considerar a implantação da 
ação de intervenção, – o cenário tendencial – é importante ter em conta que as 
condições ambientais, sociais e econômicas estão constantemente mudando, de 
forma que a descrição do baseline deve igualmente indicar tendências e fazer 
projeções sobre as futuras condições ambientais. Isso irá permitir à avaliação 
incluir uma comparação dos impactos futuros, tendo em vista um cenário de 
‘não intervenção’.

Adicionalmente às condições do baseline, a atividade de desenvolvimento 
territorial deverá também considerar e analisar as atuais práticas e capacidades de 
gestão ambiental, social e econômica na área onde a ação de intervenção será im-
plantada. Por exemplo, poderá ser necessário responder à seguinte questão: Qual a 
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atual capacidade da população e das instituições que atuam no território em consi-
deração para gerenciarem problemas ambientais, sociais e econômicos? Podem as 
atuais práticas de gestão no território em questão alcançar uma gestão ambiental 
apropriada e promover o desenvolvimento sustentável?

Para responder a essas perguntas, a atividade a ser desenvolvida não será a 
construção de uma mera listagem das leis e das regulações existentes. Diferente-
mente disso, deverá ser desenvolvida uma avaliação realista e detalhada dos recursos 
das instituições e da capacidade de seu quadro de pessoal para fazerem gestão e para 
implementarem, de fato e de forma efetiva, as leis e os regulamentos existentes.

3. GerAção de AlternAtIvAs 

O principal papel da Avaliação de Sustentabilidade de uma proposta de de-
senvolvimento territorial é a identificação de alternativas que venham atender to-
dos os objetivos previstos com a implantação da ação de intervenção proposta, 
mas que sejam as mais sustentáveis possíveis. Na medida em que uma ação de 
intervenção seja avaliada, as alternativas a serem desenvolvidas podem incluir 
modificações nelas mesmas e em outras ações de intervenção já implantadas e/ou 
propostas para a mesma área, ou a proposição de novas alternativas.

Deve existir uma articulação/complementaridade entre as possíveis alterna-
tivas. Por exemplo, uma proposta de atender certa demanda – por energia, água, 
transporte, dentre outros – pode ser resolvida com uma redução do consumo e 
não apenas com o aumento da oferta. Da mesma forma, diferentes possibilidades 
de atender o consumo de água – por meio de novos reservatórios, transposições, 
plantas de dessanilização, dentre outros procedimentos – pode ser resolvida me-
diante políticas e procedimentos para a redução do consumo – instalação de me-
didores e adoção de novas tarifas.

O desenvolvimento territorial em nível estratégico permite também, que uma 
diversidade significativa de melhorias ambientais, sociais e econômicas possam 
ser introduzidas na ação de intervenção, provavelmente como parte do processo 
de determinar as implicações que uma gestão adequada pode resultar para o capi-
tal ambiental, social e econômico.

Em alguns casos, uma alternativa será claramente melhor que as outras, mas, 
em muitos casos, grande número de alternativas poderão ser consideradas, in-
cluindo, inclusive, aquela da não-intervenção.

Uma fonte para a identificação de alternativas é, como já discutido, a reali-
zação de consulta ao público. Em particular isso irá identificar a opção local mais 
favorável e/ou desejável, do ponto de vista da população que reside no território 
sob intervenção.

4. AnálIse de ComPAtIbIlIdAde e de ConsIstÊnCIA

Essa etapa compreenderá duas atividades: i) verificar se a ação de intervenção 
e suas alternativas são compatíveis com outras ações existentes e/ou previstas para o 
território em consideração; e ii) assegurar que elas são internamente consistentes
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4.1 Análise de Compatibilidade 

Uma vez que uma primeira versão das alternativas para a ação de interven-
ção seja construída, essa e as outras novas versões devem ser testadas/verifica-
das vis a vis outros fatores, para assegurar compatibilidade. Esses outros fatores 
podem incluir legislações e normas relativas à questão ambiental, uso da terra, 
questões sociais, econômicas, de saúde e de equidade. Embora esse processo não 
represente exatamente uma avaliação ambiental, ele tem o propósito de assegurar 
que nenhuma ou poucas contradições existam entre a ação proposta e aspectos de 
natureza social, legal, ambiental, político, dentre outros, e que uma perspectiva 
cross cutting será mantida.

Essa análise deve começar com a listagem dos requerimentos das outras 
ações de intervenção já implantadas e/ou previstas para o território em considera-
ção, continuando por testar se são compatíveis com a ação em análise/avaliação. 
Um exemplo parcial de uma análise de compatibilidade  é mostrado na tabela 
10.1. O nível de compatibilidade é mensurado a partir de uma escala que varia de 
+3 a -3, sendo +3 quando ações de um determinado setor fortemente dão suporte 
ao desenvolvimento da ação de intervenção proposta; 0, quando há uma relação 
de indiferença entre as ações; e -3, quando ações de um determinado setor forte-
mente limitam o desenvolvimento da ação de intervenção proposta.

Tabela 1.1 – Matriz de Análise de Compatibilidade

Elementos  
da ação de
intervenção
proposta

OUTRAS AÇÕES (Considerando uma perspectiva setorial)

Energia Transporte Agricultura
Gestão  
do Lixo

Extração e
Processamento
Mineral

Recreação
e Turismo

Construção 
de uma 
hidroelétrica

+3 +1 -2 0 +2 +2

Construção 
de uma 
linha de 
transmissão

+3 -2 +1 0 +2 0

Implantação 
de um pólo 
de turismo

0 +3 +2 -2 -3 +3

Legenda: +3, a outra ação fortemente suporta o desenvolvimento da ação proposta; 0, relação indiferente; -3, a 
outra ação fortemente limita o desenvolvimento da ação proposta

Entretanto, esse exercício é apenas o primeiro da etapa de análise de com-
patibilidade. Muito mais importante será a mudança da ação de intervenção, onde 
forem identificadas incompatibilidades. Em muitos casos a ação de intervenção 
que esta sendo avaliada precisa ser mudada. Por exemplo, um plano local pode 
não estar mais de acordo com uma recente política governamental de âmbito na-
cional e precisa, portanto, ser alterado. 
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No contexto da maioria das avaliações, o método utilizado para a análise de 
compatibilidade é o do ‘julgamento por especialistas’. Essa análise compreende 
a realização de reuniões com as autoridades responsáveis pelas outras ações, de 
forma a assegurar que elas estão sendo interpretadas corretamente. Quando não 
for possível a realização dessas reuniões, uma forma mais rápida, contudo menos 
abrangente, de se desenvolver essa análise será mediante a realização de mesas 
redondas com atores relevantes.

4.2 Análise de Consistência

Em geral uma ação de intervenção deve conter um posicionamento geral 
sobre estratégias/objetivos e então posicionamentos mais detalhados sobre como 
essas estratégias/objetivos serão implementadas.

A análise de consistência visa assegurar que todas as partes da ação de inter-
venção conduzam a uma mesma direção e que seus sub-componentes estão todos 
direcionados visando o alcance dos objetivos previstos. Por sub componentes da ação 
de intervenção entende-se sua desagregação nos diferentes instrumentos que serão 
utilizados para sua implementação. A título de exemplo, se a ação de intervenção em 
questão é uma política, para sua implementação será necessário definir planos e pro-
gramas que definirão, de forma mais desagregada e detalhada, como será executada.

Para a análise de consistência as seguintes técnicas são utilizadas:
1) Matrizes contendo o(s) objetivo(s) da ação de intervenção versus seus 

sub-componentes; ou os sub-componentes da ação de intervenção versus eles 
mesmos, o que permite identificar sub-componentes que não estão compatíveis 
com os objetivos bem como as inconsistências entre os sub-componentes. 

2) Tabelas apresentando os objetivos da ação de intervenção versus as dife-
rentes ações (políticas específicas, planos e programas) estabelecidas com o pro-
pósito de se atingir esses objetivos.

5. AvAlIAção e seleção dA(s) AlternAtIvA(s)

Nesta etapa se avalia o comportamento de cada uma das alternativas geradas 
em relação às diretrizes e indicadores adotados, tendo por propósito selecionar a 
melhor. Freqüentemente o próprio processo de avaliação aconselha a adoção de 
novas alternativas ou a modificação de alguma(s) das geradas, incorporando novas 
propostas ou modificando as existentes. Dessa forma, a avaliação retro-alimenta 
a geração, em ciclos sucessivos até que se alcance uma solução que seja conside-
rada como a melhor.

Se na geração de alternativas predomina o elemento criativo sobre o técnico, 
na avaliação ocorre o contrário, de tal maneira que a solução escolhida deve se 
configurar como completamente viável nas dimensões técnica, econômica, social, 
ambiental, institucional e política. 

Essa etapa compreende, principalmente, dois exercícios: a identificação e 
a avaliação de impactos. O primeiro envolve o procedimento de se prever, ten-
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do por referência as diretrizes e os indicadores estabelecidos anteriormente, que 
diferença existirá no futuro entre uma situação onde a ação de intervenção não é 
implementada (o baseline projetado para o futuro – o comportamento tendencial) 
e a outra situação com a implementação da referida ação. O segundo exercício 
tem por propósito determinar se as mudanças introduzidas no território com a 
implementação da ação de intervenção são aceitáveis e, caso diferentes alterna-
tivas estejam sendo consideradas, qual delas é a melhor, sob uma perspectiva de 
sustentabilidade. Tanto a identificação como a avaliação de impactos oferece a 
possibilidade de revisar/modificar a ação de intervenção de forma a torná-la mais 
aceitável sob uma perspectiva de sustentabilidade.

5.1 Identificação de Impactos

O principal objetivo da identificação de impactos é o de apontar problemas 
com a ação de intervenção proposta, de forma a mapear quais as mudanças que 
irão acontecer no território. Na dimensão ambiental, uma vantagem particular 
da identificação de impactos em um processo de desenvolvimento territorial é 
a possibilidade de se considerar questões que não podem ser cobertas de forma 
efetiva nos estudos de impacto ambiental no âmbito de projetos: e.g. impactos 
cumulativos e indiretos.

A técnica usualmente utilizada para a identificação de impactos é uma matriz 
que liste os componentes da ação de intervenção proposta em um eixo e os indica-
dores ambientais e de sustentabilidade no outro eixo; a célula da matriz descreve 
o impacto do componente, tendo em consideração os indicadores adotados, utili-
zando-se de símbolos, cores, números ou texto. De maneira semelhante, diferen-
tes alternativas podem ser comparadas através de uma matriz onde as alternativas 
são dispostas em um eixo, os indicadores ambientais no outro eixo e os impactos 
das diferentes alternativas sobre os indicadores escolhidos são apontados nas cé-
lulas da matriz. Caso exista disponibilidade de dados, métodos mais quantitativos 
podem ser utilizados, como por exemplo sistemas especialistas (modelagem)8. 
Dentre outras técnicas que também podem ser utilizadas para a identificação de 
impactos está o sistema de informação geográfica e mapas

5.2 Avaliação de Impactos

A avaliação de impactos envolve considerar se os possíveis futuros impactos 
da ação de intervenção são aceitáveis, baseado em fatores tais como compatibi-
lidade com normas e regulações existentes, os objetivos da própria ação, ques-
tões como sustentatibilidade ou capacidade de suporte, equidade, opinião pública, 
dentre outras. Essa etapa igualmente envolve a comparação de alternativas.

8  Mais adiante, no contexto desse trabalho será considerada a utilização de uma ferramenta de modelagem para a identi-
ficação e a avaliação de impactos.
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A avaliação de impactos é normalmente realizada mediante ‘julgamento de 
especialistas’, como uma parte integrante do processo político de tomada de deci-
são. Contudo, ela pode igualmente envolver métodos mais (pseudo) quantitativos, 
tais como análise multicritério, avaliação de vulnerabilidade, índices agregados, 
análise custo benefício e outras técnicas de valoração econômica. No entanto, 
dada a complexidade dessas técnicas, ausência de transparência e uso bastante 
limitado, elas são consideradas como úteis em um número limitado de situações.

Nas situações onde os impactos da ação de intervenção não sejam aceitáveis, 
ela pode ou ser rejeitada ou ser revista, até ser considerada aceitável. Em um es-
tudo de impactos ambientais essa etapa é chamada de mitigação. Entretanto, em 
uma avaliação estratégica essa etapa pode ser considerada como significativamen-
te diferente, visto que pode incluir:

 revisão (de parte) da ação de intervenção, incluindo seus objetivos, de  •
forma a torná-la mais ambientalmente, socialmente e economicamente 
benéfica;
 sugestão de correções em outras ações (e.g. políticas e planos em nível  •
estadual e/ou municipal);
não inclusão de áreas ambientalmente sensíveis; •
 recomendações para os estudos de avaliação de impactos ambientais em  •
níveis dos projetos; e
 inclusão de projetos adicionais que visem benefícios ambientais, sociais e  •
econômicos, tais como corredores ecológicos, conjuntos habitacionais de 
baixo custo ou mesmo projetos de paisagismo para contra balançar impac-
tos negativos na paisagem.

É importante observar que certas medidas compensatórias podem também 
resultar em efeitos ambientais, sociais e econômicos adversos. Nesse sentido, os 
impactos da ação de intervenção mitigada devem igualmente ser re-avaliados, 
antes que sejam adotados como finais.

6. AnálIse dA InFormAção 

Identificados os impactos das diferentes alternativas, tendo por referência os 
indicadores escolhidos para o processo de desenvolvimento territorial, essa infor-
mação deve ser usada para se escolher entre as opções construídas na avaliação. 
Esse não é um exercício simples, uma vez que compreende um processo complexo 
de negociação e de compromisso entre opções ambientais, sociais, custos, dentre 
outras. Entretanto, a identificação e a avaliação de impactos em uma Avaliação de 
Sustentabilidade é atividade que envolve incertezas, visto que a precisão entre o 
nível estratégico e o nível de realização ( o nível do projeto) é apenas parcialmente 
previsível. É então fundamental que a avaliação inclua em seu relatório uma aná-
lise de decisão, como elemento de auxílio para o processo de tomada de decisão 
a ser desenvolvido no futuro.

Isso pode ser feito ou mediante a realização de uma agregação de indicado-
res ou pela demonstração das possíveis conseqüências da existência de diferentes 
pontos de vista com respeito a preferências por objetivos conflitantes.
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Com respeito à preferência dos tomadores de decisão, elas podem ser base-
adas nas seguintes fontes:

leis, regulamentos e padrões ambientais (normativo); •
objetivos das políticas ambiental, social e econômica (estratégias); •
consulta ao público ou a atores/lideranças relevantes (participativo); e •
decisões anteriores ou posicionamento de grupos relevantes (corporativo). •

Essas são as mesmas fontes que foram utilizadas para a identificação das 
diretrizes que foram consideradas e incluídas na Avaliação de Sustentabilidade.

7. InstrumentAlIzAção dA AlternAtIvA seleCIonAdA 

Essa etapa compreende a atividade de expressar a alternativa selecionada 
em forma que permita sua implementação. Trata-se de descrever o que deve ser 
evitado, o que deve ser feito, e por quem, como e quando. Significa apresentar as 
propostas em formato de instrumentos, considerando:

normas reguladoras do uso do solo, regulamentos e procedimentos; •
planos; •
programas ou conjunto de projetos orientados para um mesmo objetivo; •
projetos; •
 ações não territoriais como incentivos, ajudas técnicas e de gestão, sub- •
venções e estímulos fiscais, dentre outros;
 programa para implementação com a indicação do conjunto de instruções  •
necessárias para materializar as propostas feitas;
 procedimentos para monitorar a implementação das propostas, conside- •
rando uma perspectiva de gestão adaptativa, de forma a permitir correções 
e revisões das propostas.

8. exeCução, FIsCAlIzAção e monItorAmento 

Consiste essa etapa na passagem para uma fase executiva, na qual se mate-
rializam as diferentes propostas feitas nas etapas anteriores e na qual são estabe-
lecidos os mecanismos para se controlar a execução.

A atividade de monitoramento pode ser dividida em duas: monitoramento 
da implementação e o monitoramento dos impactos. A primeira corresponde à 
tarefa de aferir se a ação de intervenção sob avaliação (normalmente uma política, 
um programa, um plano e um projeto de desenvolvimento) foi implementada de 
acordo com o que foi aprovado, e que as medidas mitigadoras foram realizadas 
como especificado na proposta de desenvolvimento territorial.

A segunda envolve a comparação entre os resultados da implementação da 
ação e de seus impactos, vis a vis às previsões e os compromissos feitos anterior-
mente no processo de avaliação. Dessa forma, a principal função do monitora-
mento é permitir testar e aperfeiçoar a efetividade das técnicas e procedimentos de 
identificação e de avaliação de impactos, com o propósito precípuo de melhorar 
as práticas futuras.
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Uma questão que reforça a necessidade de um monitoramento efetivo das 
ações de intervenção é a certeza que existe de que o entendimento sobre sistemas 
complexos, como os ecossistemas, é limitado e imperfeito e que, portanto, uma 
grande dose de incertezas existe no seu processo de gestão.

Como uma medida para superar os problemas advindos das incertezas o 
procedimento que vem sendo proposto é o uso da gestão adaptativa. Gestão adap-
tativa adota o conceito da experimentação para a formulação e implementação de 
políticas ambientais e de recursos naturais. Uma política adaptativa é aquela que é 
concebida, desde sua origem, para testar hipóteses claramente formuladas sobre o 
comportamento de um ecossistema sendo alterado pelo uso humano. Se a política 
tem sucesso, a hipótese é comprovada. Entretanto, se falha uma concepção adap-
tativa ainda permite o aprendizado de forma a que as futuras decisões possam ter 
como ponto de partida uma base mais adequada de conhecimentos.

Gestão adaptativa é necessária para o sucesso do processo de desenvolvimen-
to territorial. Ela provê a oportunidade para a escolha da melhor ação de gestão. 
Decisões inadequadas são feitas no dia a dia dos processos de tomada de decisão. 
Contudo, quando os sistemas sob gestão são complexos como os ecossistemas, os 
riscos de se tomar decisões erradas ou inadequadas aumentam. A gestão adaptati-
va permite que esses erros possam ser detectados e apreendidos em um processo 
de aprendizado, de forma a que as decisões futuras possam ser desenvolvidas de 
forma mais eficiente.

9. ConClusões

A Avaliação de Sustentabilidade vem assumindo um papel fundamental no 
processo de resgate de uma função relevante de Estado: o planejamento. Ademais, 
a AS vem resolver uma questão que foi identificada nas avaliações desenvolvidas 
sobre a efetividade, eficiência e eficácia dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 
relativa à sua natureza reativa. O EIA ao ser aplicado apenas na fase do projeto 
não consegue assumir a característica de antecipar seus impactos negativos, ape-
nas os minimiza mediante a imposição das denominadas medidas mitigatórias. A 
AS, ao ser aplicada ainda na fase que caracteriza as ações estratégicas – políticas, 
planos e programas – consegue desenvolver uma natureza antecipatória, pois nes-
sa fase do planejamento é possível se trabalhar as alternativas sem as pressões que 
os detalhamentos dos projetos impõem.

Entretanto, como se procurou ressaltar no desenvolvimento desse trabalho. 
uma necessidade que hoje se apresenta para a implementação e consolidação da 
AS no Brasil é a definição de um método a ser adotado para sua realização. Essa 
definição tem como relevante o fato de fazer com que o desenvolvimento dessas 
avaliações no País seja feita mediante o uso de um conjunto de etapas e proce-
dimentos que sejam semelhantes e comparáveis. Somente com a adoção desse 
procedimento será possível se avançar no desenvolvimento de um método que 
possa ser implementado em diferentes instituições governamentais e que possa 
ser avaliado e melhorado.
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“[V]ê-se na ordem das coisas que nunca se procura fugir a um inconveniente 
sem incorrer em outro e a prudência consiste em saber conhecer a natureza 
desses inconvenientes e tomar como bom o menos prejudicial”.
Nicolau Maquiavel 

1. Introdução

A utilização dos biocombustíveis como uma fonte alternativa de energia 
renovável é área em constante expansão e evolução. Em matéria de etanol1, o 
mercado é liderado por dois grandes países, os Estados Unidos, como símbolo de 
liderança dos países desenvolvidos, e o Brasil, com vasta experiência histórica e 
exemplo entre os países em desenvolvimento.2 Além dos impactos sociais, eco-
nômicos e, sobretudo, ambientais, positivos e negativos, dos biocombustíveis, o 
mercado internacional de carbono soma-se às promessas e desafios relacionados 
ao cultivo e a indústria dos combustíveis vegetais. 

A partir de uma noção geral sobre a indústria dos biocombustíveis em países 
em desenvolvimento, analisam-se aqui as potenciais oportunidades de geração 
de créditos de carbono. Para tanto, o trabalho começa com breve delimitação e 
identificação das noções básicas de concepção comuns aos programas existentes 
de mercado de carbono. Nesta esteira, a experiência norte-americana, pioneira na 

1  O termo “biocombustível” engloba e está dividido no presente ensaio em etanol e biodiesel. O primeiro extraído funda-
mentalmente de milho (caso dos EUA), e cana-de-açucar (caso brasileiro). Ver Relatório do Congresso Biocombustíveis 
e a Promessa de Energia Sustentável Pace-PUC-RJ-NELPI, realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 16-19 de agosto de 
2008, p. 10, disponível no site: http://www.law.pace.edu/PACE%20FINAL.pdf (última visita em 26/mar./2008). Na área 
de biodiesel, em que pese a crescente produção e demanda dos mercados norte-americano e brasileiro, Alemanha e França 
encontram-se em posição de destaque na área. Ver Artigo do Banco Mundial “Biofuels: the promise and the risks”, p. 1, 
disponível no site: http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/2795087-1192112387976/WDR08_05_
Focus_B.pdf (última visita em 26/mar./2008). “Of the global fuel ethanol production of around 40 billion liters in 2006, 
about 90 percent was produced in Brazil and the United States, and of over 6 billion liters of biodiesel, 75% percent was 
produced in EU – mainly in France and Germany.”
2  Ver UN-Energy, United Nations, Sustainable Bioenergy: A Framework for Decision Makers, p. 3, Abr. 2007, disponível 
no site: http://esa.un.org/un-energy/pdf/susdev.Biofuels.FAO.pdf [doravante Sustainable Bioenergy] (“The United States 
and Brazil dominate today’s liquid biofuels industry…”.).  
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concepção, estruturação e desenvolvimento de mecanismos de mercado de per-
missões para emissão de gases poluentes, é bastante útil para a compreensão da 
natureza desses programas.3

Após esta rápida análise, o artigo propõe-se a uma reflexão da relação entre 
a natureza e aspectos comuns dos programas de comércio de permissões para 
emissões, e o estado atual de desenvolvimento do Brasil em matéria de biocom-
bustíveis como exemplo de país emergente4 e, portanto, potencial sede de projetos 
de créditos de carbono.5 Toma-se também como exemplo para parte deste texto, 
um projeto chinês de biodiesel registrado no Comitê Executivo do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. São casos deliberadamen-
te escolhidos para este trabalho, pois Brasil e China possuem estágios bastante 
distintos de desenvolvimento em matéria de produção e industrialização de com-
bustíveis vegetais. Em última análise, a diferenciação entre os dois países serve 
para projetar as oportunidades mundiais relacionadas ao mercado internacional de 
carbono na área dos biocombustíveis.   

2. AlGuns dos exemPlos mAIs sIGnIFICAtIvos de meCAnIsmos de merCAdo de 
PermIssões de emIssões

O mercado internacional de carbono está estruturado em mecanismos, que 
possuem regramento de concepção comum.6 No mundo, atualmente, já são vários 
os mecanismos de comércio de permissões de emissões, não necessariamente de 
dióxido de carbono, mas outros gases como o SO

2
, responsável pela chuva ácida, 

o Óxido Nitroso, além dos gases e grupos de gases regulamentados pelo próprio 
Protocolo de Quioto.7

 Os Estados Unidos são pioneiros na concepção de mecanismos econômicos 
de viabilidade de compromissos de redução de emissões.8 Dentre eles, destacam-
se o “Programa de Comércio de Emissões da Chuva Ácida” e o “Programa de Co-
mércio do Óxido Nitroso”, concebidos por emendas à lei que regulamenta a qua-

3  Ver Roger K. Raufer & Stephen L. Feldman, Acid Rain and Emissions Trading Implementing a Market Approach to 
Pollution Control 17 (1987) (referindo-se as origens dos mecanismos de mercado nos EUA). 
4  O Brasil constitui excelente exemplo na área, pois combina a liderança de um país desenvolvido com os elementos 
políticos, sociais e de infra-estrutura de um país em desenvolvimento. Rômulo S. R. Sampaio, Biofuels and International 
Carbon Markets: A Brazilian Perspective, publicado nos Anais do Congresso  “30th Anniversary of the Environmental Law 
Program”, Pace University School of Law, 20 de outubro de 2007 (cópia em arquivo com o autor). 
5  No caso do mercado regulado pelo Protocolo de Quioto de mecanismos de comércio de permissões de emissões estru-
turados sob a forma de “linha-de-base – crédito” os projetos de redução de emissões, e/ou de emissões evitadas de gases 
poluentes, devem ser patrocinados por países desenvolvidos, e/ou instituições públicas ou privadas em países desenvolvi-
dos, e sediados em países em desenvolvimento. A lista de países desenvolvidos, potenciais patrocinadores de projetos é 
a do Anexo I da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC), disponível no site: http://
unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf. Conforme previsão do Art. 12.3 do Protocolo de Quioto, disponível no site: 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf. 
6  Ver T. H. Tietenberg, Emissions Trading Principles and Practices, p.192, 2ª Edição (2006) (“In general, tradable permit 
programs fit into one of two categories: credit programs or cap-and-trade programs.”).
7  São estes gases e grupos de gases os constantes do Anexo A do Protocolo de Quioto, disponível no site: http://unfccc.int/
resource/docs/convkp/kpeng.pdf. 
8  Dennis Hirsch, Andrew Bergman & Michael Heintz, Emissions Trading – Practical Aspects, in Global Climate Change 
And U.S. Law 633 (Michael B. Gerrard ed., 2007).
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lidade do ar (Clean Air Act). Os dois programas inspiraram a própria concepção 
dos mecanismos econômicos de comércio de permissões do Protocolo de Quioto, 
ressaltando ainda mais a experiência norte-americana na área.9 Outros mecanis-
mos norte-americanos mais recentes incluem: o Regional Greenhouse Gas Inia-
tive (RGGI) 10 - abrangendo sete Estados da região Nordeste norte-americana -, o 
Chicago Climate Exchange (CCX)11, e o Califórnia AB 32.12 

Em 2005, a Europa lançou ambicioso programa de comércio de emissões, 
conhecido na terminologia em inglês, como European Union Emissions Trading 
Scheme (EU ETS).13 Em 2006, é estabelecido o primeiro mercado de permissão 
de emissões do Canadá em parceira com a CCX.14 

Internacionalmente, o próprio ordenamento jurídico concebido pela Con-
venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e regulamentado 
pelo Protocolo de Quioto, recepcionou três mecanismos flexíveis de comércio de 
emissões, a saber: International Emissions Trading, Joint Implementation, e Cle-
an Development Mecanism. 15 Este último é bastante difundido no Brasil por sua 
terminologia traduzida para o português: Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
ou, simplesmente, “MDL”. 

O desenvolvimento destes mecanismos em âmbito internacional acaba se cons-
tituindo como importante e imprescindível ferramenta de auxílio aos países desen-
volvidos (do Anexo I) na redução de emissão de gases que contribuem para o efeito 
estufa; o principal compromisso assumido quando da ratificação ou incorporação do 
Protocolo de Quioto nos ordenamentos jurídicos nacionais dos países signatários.16

Esta lista exemplificativa de mecanismos de mercado, ligados a compromis-
sos de redução de emissões de gases poluentes, demonstra uma tendência mundial 
de tentativa de viabilização econômica de ações eminentes que visam a mitiga-
ção de riscos ambientais e de saúde pública.17 Ainda que diversos sejam os pro-
gramas existentes nas diferentes esferas (internacional, regional e local) algumas 
regras comuns de concepção e, mesmo de implantação, podem ser extraídas. 

9  Ver Roger K. Raufer & Stephen L. Feldman, Acid Rain and Emissions Trading Implementing a Market Approach to 
Pollution Control 17 (1987) (detalhando as origens dos mecanismos de mercado nos EUA.) 
10  Para maiores detalhes, ver site oficial do RGGI, http://www.rggi.org/. 
11  Para maiores detalhes, ver site oficial da CCX, http://www.chicagoclimatex.com/. 
12  Para maiores detalhes, ver site oficial da Agência Ambiental Californiana, http://www.arb.ca.gov/cc/scopingplan/pgm-
design-sp/pgmdesign-sp.htm (última visita em 26/mar./2008).
13  European Parliament and Council Directive 2004/101/EC, 2004 O.J. (L338/18) (EU) [doravante EU Directive 
2004/101].
14  Montréal Exchange, The Montréal Climate Exchange is Established: A Partnership Between the Montréal Exchange 
and the Chicago Climate Exchange, disponível no http://www.m-x.ca/f_comm_press_en/011-06_en.pdf, (última visita em 
6 de setembro de 2007). 
15  Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Arts. 6, 12, 17, Dec. 10, 1997, 37 
I.L.M. 32, disponível no http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf  [doravante Kyoto Protocol].
16  Ver MICHAEL GRUBB, CHRISTIAAN VROLIJK & DUNCAN BRACK, THE KYOTO PROTOCOL: A GUIDE AND 
ASSESSMENT 137 (1999) (“The Protocol is essentially an agreement to extend economic globalization to environmen-
tal policy: to establish a global emissions market to counter the global environmental consequences of global economic 
growth.”). 
17  Sobre a importância da análise custo-benefício na mitigação de riscos ambientais, ver Marcelo Dias Varella, A Dinâmica 
e a Percepção Pública de Riscos e as Respostas do Direito Internacional Econômico, p. 119, -in- “Governo dos Riscos”, 
Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa, Centro Universitário de Brasília (2005) (“Se os custos para a 
substituição forem muito altos, as empresas provavelmente serão mais resistentes a trocar as formas de produção utilizadas. 
O mesmo acontece se as perdas pela não utilização de determinada tecnologia forem elevadas.”). 
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A identificação das convergências dos diversos mecanismos econômicos auxilia 
na compreensão da análise proposta acerca do potencial mercado internacional de 
compra-e-venda de créditos de carbono na área de biocombustíveis.

3. nAturezA de ConCePção dos meCAnIsmos de merCAdo de PermIssões de 
emIssões

As regras que regem as operações procedimentais e de execução dos diferen-
tes programas existentes de compra-e-venda de créditos de carbono apresentam 
distinção relevante. No entanto, são elas constituídas sobre formas de concepção 
comuns, que variam de acordo com a característica do programa em tela. 

Atualmente trabalha-se com duas formas distintas de concepção; o progra-
ma pode ser constituído sob a forma de “cap-and-trade”, ou “baseline-credit”, 
este último também conhecido como “credit-program”.18 A correta identificação 
e compreensão destas duas formas de concepção de programas é essencial para 
o delineamento das perspectivas legais para o mercado de créditos de carbono na 
área dos combustíveis vegetais. 

3.1 sistema “Cap-And-trade”

Um sistema de “cap-and-trade” funciona através de uma instituição com 
poderes de impor um limite quantitativo de emissões de um determinado poluen-
te sobre um específico setor da economia, ou de vários setores da economia.19 
A forma como a quantidade limitante de emissão de poluentes será imposta ou 
distribuída entre os diversos setores (se por leilão, por média de emissões históri-
cas, etc) varia entre os programas existentes. Esta instituição reguladora pode ser 
internacional, governamental, ou privada.

Dentro de um sistema “cap-and-trade”, quando a imposição de limites de 
emissões é feita por instituição privada, geralmente (mas não necessariamente: 
i.e. casos de delegação de poder pelo Estado) isto irá determinar a ocorrência 
de um mercado voluntário, ou alternativo quanto à adesão, mas de cumprimento 
contratual obrigatório para aqueles que a ele aderirem. O “Chicago Climate Ex-
change” é um exemplo desta forma de mercado voluntário quanto à adesão.20 

Resumidamente, a classificação quanto à adesão ao programa de comércio 
de licença para emissão é um dos fatores que diferenciam o mercado regulado 
(obrigatório), do voluntário.21

18  Hirsch et al., supra nota 9, pp. 629-630.
19  Ver id., p. 629. (detalhando as principais características de um sistema “cap-and-trade”).
20  Ver Chicago Climate Exchange, Overview, http://www.chicagoclimatex.com/content.jsf?id=821, (last visited Sept. 6, 
2007) [hereinafter CCX Website] (“CCX emitting Members make a voluntary but legally binding commitment to meet 
annual GHG emission reduction targets.”).
21  Ver Ricardo Bayon, Amanda Hawn & Katherine Hamilton, Voluntary Carbon Markets – An International Business 
Guide to What They Are and How They Work, p. 5, (2007) (“Carbon markets ca be separated into two major categories: 
the compliance (or regulatory) and voluntary markets. Because the voluntary market inherently does not operate under a 
universal cap, all carbon credits purchased in the voluntary market are project-based transactions (the exception here is the 
Chicago Climate Exchange”). 
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Depois que as licenças de permissões são alocadas entre as corporações dos 
setores econômicos envolvidos, as empresas podem transacionar entre elas, atra-
vés de um corretor, ou diretamente, a compra ou a venda dessas licenças.22  Dentro 
desta concepção de mercado, as unidades reguladas com compromissos de redu-
ção podem optar por comprar os direitos de emissões sobre reduções alheias, na 
hipótese de não viabilizarem economicamente a redução das emissões decorren-
tes de suas atividades industriais. 

Ao contrário, caso seja economicamente viável, as empresas podem se 
utilizar da implantação de tecnologias capazes de reduzir as emissões dentro de 
suas próprias unidades fabris e, com isso, vender os excessos para outras indús-
trias com excesso de emissões. O importante deste sistema de mercado é que, ao 
final de um período de tempo determinado pelas regras do programa cap-and-
trade, as corporações sob a égide deste mecanismo de comércio cumpram com 
as metas quantitativas de emissões de gases poluentes predeterminadas pelas 
regras de alocação, seja por meio de redução, seja pela compra de permissões 
alheias.23 

São exemplos de cap-and-trade os programas norte-americanos Clean Air 
Act Acid Rain Trading Program, Nitrogen Oxide Budget Trading Program, Re-
gional Greenhouse Gas Initiative, e o Chicago Climate Exchange, o programa 
International Emissions Trading do Protocolo de Quioto, e o europeu Emissions 
Trading Program.24

Ressalte-se que neste tipo de mecanismo de comércio, por se tratar de um 
sistema limitado quanto aos participantes e pelo fato de todos possuírem com-
promissos de reduções de emissões, o sistema acaba se auto-regulamentando, 
dispensando grande parte do aparato regulatório e institucional necessário ao 
sistema “credit-program”.25 A explicação para este fenômeno é simples: caso 
uma corporação venda mais permissões do que as necessárias para o cumpri-
mento de suas próprias obrigações quantitativas, ao final do período de compro-
metimento ela não conseguirá cumprir com as metas que lhe foram inicialmente 
alocadas pelas regras do mecanismo. Como decorrência lógica da situação, o 

22  Os mecanismos de mercado criam oportunidades também para diversos outros grupos de pessoas, que não as estritamen-
te ligadas ao sistema. Ver id. p. 4 (“The market-based approach also allows other third-party players, such as speculators, 
to enter the fray. By agreeing to take on market risks in exchange for possible paybacks, speculators assume the risks that 
others are either unwilling or unable to shoulder. Other interested parties also can get involved. If, for example, an environ-
mental group wants to see emissions decrease below a regulated target, they can raise money to buy and retire emissions 
allowances. This drives up the cost of emissions and can force utilities to become more efficient.”).
23  Sobre a teria de mercado aplicável às reduções de emissões de gases poluentes, ver Id., p. 3. (“Many think markets for 
emissions reductions are among the most innovative and cost-effective means society has of creating a market pull for new 
clean energy technologies while, at the same time, putting a price on pollution and thereby providing incentives for people 
to emit less. The theory is that carbon markets are able to achieve this magic because they help channel resources toward 
the most cost effective means of reducing GHG emissions. At the same time, they punish (monetarily) those who emit 
more than an established quota, and reward (again, monetarily) those who emit less. In so doing, they encourage people to 
emit less and change the economics of energy technologies, making technologies that emit less carbon more competitive 
vis-à-vis their carbon-intensive counterparts.”).
24  Hirsch et al., supra nota 9, pp. 629-630. 
25  Ver Tietenberg, supra nota 7, p. 18. (“Another major difference is that credits generally have to be certified as excess in 
advance of any trade by the control authority. In contrast, allowances can be freely traded without any certification step. 
Since compliance with allowances is ascertained by an end-of-period comparison between actual emissions and surrended 
allowances, no certification step is necessary.”). 
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incentivo econômico por trás da venda de permissões de emissões não com-
pensará o risco associado ao inadimplemento das metas de redução legal ou 
contratualmente assumidas.26

3.2 sistema “credit-program”

A outra forma de concepção de mecanismo de mercado é a chamada “base-
line-credit” ou “credit-program”. Neste sistema não há uma limitação específica 
e quantificada de redução de emissões por setor, ou setores da economia. Pelo 
contrário, as unidades emissoras de poluentes são autorizadas a adquirirem crédi-
tos pelas reduções abaixo de uma determinada “linha-de-base”27, desde que sejam 
“adicionais”28 ao cenário projetado sem a implantação dos projetos que permiti-
ram as reduções das emissões.29 

Este tipo de mecanismo é desenhado para as situações não-isonômicas de 
compromissos, ou seja, aquelas em que apenas um determinado grupo de partici-
pantes possua compromissos quantitativos de reduções, ou como um sistema de 
apoio adicional aos mecanismos cap-and-trade. Isto se deve ao fato de que em 
sistemas cap-and-trade é comum a alocação quantitativa de emissões por unida-
de ser bastante inferior ao efetivamente necessário. Neste caso, as transações de 
compra-e-venda de licenças não são suficientes para suprir as necessidades de 
emissões dos participantes do mecanismo, quando, então, autoriza-se a redução 
por meio de investimentos em tecnologia em setores alheios, não regulados, vi-
sando à obtenção de créditos certificados que possam ser eventualmente utiliza-
dos no cumprimento das metas quantitativas estabelecidas pelo cap-and-trade.30

Ao se permitir a participação de organizações sem compromissos quanti-
tativos de redução de emissões como sedes de desenvolvimento de tecnologias 
ambientalmente mais limpas e modernas, com intuito de emissão de créditos para 
serem utilizados no sistema cap-and-trade, este mecanismo de mercado clama, 
naturalmente, por um aparato regulatório, burocrático e formas de fiscalização in-
finitamente maiores. A identificação e concepção de cenários de “linha-de-base” 
e de determinação de “adicionalidade” requer o desenvolvimento de regras com-
plexas e técnicas.31

26  Hirsch et al., supra nota 9, pp. 630.
27  Ver SEBASTIAN OBERTHÜR & HERMANN E. OTT, THE KYOTO PROTOCOL INTERNATIONAL CLIMATE  
POLICY  FOR THE 21ST  CENTURY 152 (1999) (describing the baseline scenario as “what would have happened in the 
absence of the JI project and how would emissions have developed without additional measures”).
28  See Food and Agriculture Org. of the U.N. (FAO), Forestry Projects Under the CDM Procedures, Experiences and Les-
sons Learned 5 (FAO Forests and Climate Change Working Paper 3 2005), disponível no ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/
j7017e/j7017e00.pdf [doravante FAO Working Paper 3] (descrevendo adicionalidade em projetos florestais).
29  Hirsch et al., supra nota 9, p. 630. 
30  Ver Tietenberg, supra nota 7, p. 19. (“Despite their apparent similarity, the difference between credit and allowance-
based trading baselines should not be overlooked. Credit trading depends upon the existence of previously determined 
set of regulatory standards; allowance trading does not. Once the aggregate number of allowance is defined, they can, in 
principle, be allocated among sources in many different ways. The practical implication is that allowances can be used even 
in circumstances where a technology-based baseline either has not, or cannot, be established or where the control authority 
wished to allocate permits in some way other than historical, technology-based standards.”).
31  Sobre a racionalidade de um sistema de normas complexas como fundamento da adicionalidade, ver Jason Schwartz 
“Whose Woods These Are I Tink I Know”: How Kyoto May Change Who Controls Biodiversity 14 N.Y.U. Envtl. L.J. 421.  
p. 426 (2006).
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São exemplos do sistema “baseline-credit”, o programa norte-americano 
Offset Trading, e os mecanismos flexíveis de projetos do Protocolo de Quioto, Im-
plementação Conjunta (art. 6), e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (art. 
12).32

Diante destes dois modelos de mecanismos de mercado que dão forma ao co-
mércio internacional de carbono, torna-se possível adequá-los à presente situação 
fática: oportunidades de créditos de carbono decorrentes de projetos envolvendo 
biocombustíveis, viabilizando uma análise mais apurada das potencialidades do 
mercado em relação a este setor. 

4. oPortunIdAdes de CrédItos de CArbono relACIonAdAs Aos bIoCombustíveIs

A potencialidade da utilização do biocombustível (seja o etanol, ou o biodie-
sel) são evidentes dentro de um programa concebido no modelo cap-and-trade, 
ou mesmo de ações meramente voluntárias de redução de emissões.33 Em um 
sistema cujas regras de identificação de “linha-de-base” e “adicionalidade” são 
inexistentes, ou seja, onde as reduções são impostas por um limite quantificado e 
pré-estabelecido pela instituição com poderes para tanto, a implementação tão so-
mente de tecnologias que mitiguem as emissões corriqueiras agrega imenso valor, 
pois permite ao participante somar excesso de permissões de emissões, passíveis 
de comercialização com os demais participantes do programa cap-and-trade.34 
Tecnica e teoricamente, qualquer país (seja desenvolvido ou em desenvolvimen-
to), ou instituição privada (i.e. bolsa de valores), pode estabelecer um sistema cap-
and-trade e, como consequência, fomentar oportunidades de comercialização de 
créditos de carbono, enquanto também atuar promovendo benefícios ambientais.

Suponhamos o seguinte exemplo: dentro de um sistema com metas de redu-
ção, à uma empresa específica do setor de transporte extremamente dependente 
do petrodiesel, é imposta meta quantitativa de emissões de 5x toneladas de CO

2
; a 

empresa promove a mistura do biodiesel, resultando em uma redução de 3x tone-
ladas de CO

2
. Isto dizer que a empresa em questão desfrutará de uma permissão 

de emissões de 3x toneladas de CO
2
, pois que tinha o limite de 5x, baixou para 

2x e, portanto, sobrou o excesso de 3x toneladas. Neste cenário, que considera o 
programa de cap-and-trade como o instrumento de comercialização de créditos 
de carbono, o potencial mercado decorrente dos biocombustíveis é signifcativo. 

Por outro lado, na esfera internacional, diante do princípio fundamental de di-

32  Hirsch et al., supra nota 9, p. 634.
33  Ver Sustainable Bioenergy, supra nota 3, p. 19 (dando ênfase a parceria entre Brazil e Alemanha na área de biocombus-
tível, visando a geração de certificados para a redução de emissões).
34  Ver Bayon et al., supra nota 22, p. 5 (“Once markets take shape, emitters have a variety of options available to them. 
If they believe they can reduce emissions cheaply by changing production processes with new technology, they have an 
incentive to do so. If they believe the can change their production, but that this will take time, emitters can purchase credits 
up fron tin the hopes that, down the line, they will be able to make them back through emissions reduction technologies. 
If, on the other hand, emitters believe they will emit more in the long run, they can buy credits now (or options on credits 
once secondary markets develop) for use later. In short, the system enables the trading of emissions across temporal as well 
as geographic boundaries, a basic benefit of markets.”).
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reito internacional ambiental, o da responsabilidade comum, porém diferenciada,35 
consagrado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climá-
tica, Protocolo de Quioto, e tantos outros acordos internacionais, a imposição de 
compromissos de reduções de emissões de gases de efeito estufa não é aceita para 
países em desenvolvimento. A culpa pelos atuais níveis de poluição e aumento 
na temperatura do planeta é atribuída aos países desenvolvidos e, portanto, eles 
devem ser os primeiros responsáveis por adotarem medidas que visem limitar as 
suas emissões.36

Com isso, resta aos países em desenvolvimento participarem do comércio 
internacional de carbono sem compromissos quantitativos.37 Nesta qualidade, há 
apenas um modelo possível: o “baseline-credit”. Em países como o Brasil, que 
possuiu marco regulatório, tecnologias e desenvolvimento científico na área de 
biocombustíveis superiores à grande maioria dos países desenvolvidos, superar as 
estritas regras de identificação da “linha-de-base” e determinação da “adicionali-
dade”, torna-se um desafio quase que intransponível.

Parte-se do princípio de que o ambiente de negócios atual (“business-as-
usual”) já é o de investimentos e ampla utilização dos biocombustíveis, ainda que, 
diferentemente do etanol, o programa de biodiesel seja mais recente. Diante desta 
situação, autorizar créditos de carbono no cenário brasileiro por substituição de 
combustível fóssil por vegetal, não seria algo adicional ao que já vem ocorrendo 
naturalmente através de iniciativas públicas e privadas. Assim, outra não poderia 
ser a conclusão, senão a de que, no Brasil, em um sistema credit-program, as pers-
pectivas para a geração de créditos de carbono não são otimistas.38

De outra sorte, para países em desenvolvimento que nem de perto se aproxi-
mam do atual estágio brasileiro em matéria de combustíveis vegetais, o desenvol-
vimento de projetos de carbono na área de biocombustíveis torna-se muito mais 
atrativo.39 É, por exemplo, a situação da China.40 

As estatísticas de dois dos mais importantes mecanismos de mercado de 

35  Ver PHILIPPE SANDS, PRINCIPLES OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 285 (Cambridge Univ. Press 
2d ed. 2003) (1995) (discorrendo em maiores detalhes sobre o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada).
36  Há quem sustente que os países desenvolvidos devem ser os únicos responsáveis. E que países em desenvolvimento com 
altos índices de emissões, como China e Índia, devem ser notificados pela Comunidade Internacional. Caso continuem com 
os seus crescentes níveis de emissões, serão responsabilizados oportunamente nos moldes atuais dos países desenvolvidos. 
Joyeeta Gupta em palestra para a 2008 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change: 
International Conference of the Social-Ecological Research Programme on Long-Term Policies: Governing Social-Ecolo-
gical Chage, Berlim 22-23 de Fevereiro de 2008.
37  Farhana Yamin & Joanna Depledge, The International Climate Regime A Guide To Rules, Institutions and Procedures 
160 (2004).
38  United Nations Framework Convention on Climate Change, Executive Board of the Clean Development Mechanism, 
Twenty-Eighth Meeting, Revision to the MethodologicalTool ”Combined tool to identify the baseline scenario and de-
monstrate additionality,” Bonn, Germany, Dec. 15, 2006, CDM-EB-28 [doravante CDM-EB-28].
39  Ver United Nations Framework Convention on Climate Change, Executive Board of the Clean Development Mechanism, 
Thirty-Third Meeting, Approved Baseline and Monitoring Methodology AM 0047 “Production of Biodiesel Based on Wa-
ste Oils and/or Waste Fats from Biogenic Origins for use as Fuel”, Bonn, Germany, Jul. 27, 2007, CDM-EB-33 [doravante 
CDM-EB-33] (debatendo o impacto da falta de desenvolvimento na China em material de biocombustível como fator 
preponderante para passar pelo teste de adicionalidade). 
40  Para uma avaliação mais detalhada de projetos de carbono sob o Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (“MDL”), ver 
Li Ming, Joyeeta Gupta & Onno Kuik, Will CDM In China Make a Difference?, paper apresentado no 2008 Berlin Con-
ference on the Human Dimensions of Global Environmental Change – International Conference of the Social-Ecological 
Research Programme on Long-Term Policies: Governing Social-Ecological Change, Berlim, 22-23 de fevereiro de 2008.
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créditos de carbono que aceitam a modalidade credit-program, o Chicago Climate 
Exchange, e o próprio MDL do Protocolo de Quioto, parecem corroborar estes 
cenários de oportunidades díspares em matéria de biocombustíveis, consoante 
será demonstrado a seguir. 

4.1 mecanismo de desenvolvimento limpo (“mdl”)

No âmbito do MDL, a primeira metodologia aprovada pelo Comitê Execu-
tivo do MDL (“CE MDL”)41 para utilização do biodiesel proveniente da gordura 
utilizada na preparação de alimentos, foi aprovada apenas recentemente em feve-
reiro de 2007, e revisada em julho do mesmo ano, durante o 29º e 33º encontros 
do CE MDL, respectivamente.42 O CDM Pipeline, uma iniciativa do programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (“PNUMA”), dedicado a manter os dados 
estatísticos do MDL, em recente atualização, de julho de 2007, aponta para a pre-
sença de apenas três projetos envolvendo biodiesel, e nenhum envolvendo etanol, 
dos quais dois encontram-se para validação e apenas um registrado. Trata-se do 
BIOLUX Benji Biodiesel Beijing Project na China.43 

Um detalhamento das informações que orientaram o projeto chinês na 
identificação da “linha-de-base” e determinação da “adicionalidade” é bastante 
útil como paradigma para a compreensão da dificuldade de desenvolvimento 
de projetos em países com forte marco regulatório e institucional na área de 
biocombustíveis.44

No BIOLUX Benji Biodiesel Beijing Project, a proporção de biodiesel 
na mistura com o petrodiesel foi estimada em 20%. A redução de emissões de 
CO

2
 foi estimada em aproximadamente 120.000 toneladas/ano. O documento 

de concepção do projeto ressaltou ainda que, embora a busca de combustíveis 
alternativos aos combustíveis fósseis tenha sido incentivada pelo décimo plano 
quinquenal de desenvolvimento de políticas e regulamentos para o crescimento 
industrial chinês, não há nenhum instrumento específico de promoção da pes-
quisa e utilização do biodiesel. Da mesma forma, não há nenhum padrão oficial 
chinês para o biodiesel, tampouco qualquer estratégia industrial. Previu-se tam-
bém que, na ausência do projeto de MDL proposto, o volume de 50.000 litros de 
biodiesel não seria produzido e o petrodiesel continuaria a ser queimado. Logo, 
o projeto seria adicional.45 

41  O CE MDL é o órgão administrativo da Convenção das Partes encarregado de gerir os processos propostos visando à 
produção de reduções certificadas de emissões no âmbito do MDL. Ver Rômulo Silveira da Rocha Sampaio, Seeing The 
Forest For The Treaties, The Evolving Debates On Forest And Forestry Project-Activities 10 Years After The Kyoto Proto-
col, 634 Fordham Int´l L.J., p. 663 (2008).
42  CDM-EB-33, supra nota 40. 
43  United Nations Environment Programme RISO Centre, http://cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm (última visita em 
6 de setembro de 2007).
44  Ver United Nations Framework Convention on Climate Change, Executive Board of the Clean Development Mechanism, 
Project Design Document CDM-PDD BIOLUX Benji Biodiesel Beijing Project, [doravante PDD BIOLUX] disponível 
no http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/DVMK6H4UH0SCFH26CG95RUY89VJL6G (última visita em 6 
de setembro de 2007). 
45  Ver id.
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Com isso, a metodologia para identificação de linha-de-base incluiu três ele-
mentos: 

O que teria acontecido sem o projeto proposto?1) 
Qual o combustível que seria consumido na ausência do projeto de 2) 

MDL?
O que aconteceria com os resíduos de óleo/gordura de cozinha na ausên-3) 

cia do projeto proposto?
Os cenários alternativos vislumbrados, todos legais, e sem previsão realista 

de mudanças na legislação (requisitos do teste de adicionalidade previstos pelo 
CE do MDL)46, são:

Nenhum investimento na produção de biocombustível;1) 
Projeto implantado sem os recursos provenientes da venda dos créditos 2) 

de carbono;
Investimentos em capacitação para produção de outra forma de combus-3) 

tível alternativo.
O primeiro cenário é o da linha-de-base. O segundo, é rechaçado, pois que sem 

os recursos da venda de reduções certificadas de emissões, o projeto encontraria bar-
reiras instransponíveis, incluindo a falta da infraestrutura para coleta da matéria-prima 
necessária e a ausência de padrões tecnológicos de unidades de produção do biodiesel 
em escala industrial e de uma cadeia de distribuição eficiente. No terceiro cenário, 
constitui-se como barreira intransponível, a falta de capacidade técnica e científica dos 
participantes para investirem em outra forma de combustível renovável.47

Depois da análise dos cenários alternativos, concluiu-se que o projeto de 
MDL seria adicional, pois se somando aos fatores desenhados para identificação 
da linha-de-base, as barreiras levantadas não impediriam a continuação do cenário 
número um, ou seja, o que se constitui na continuação das atividades sem o inves-
timento na tecnologia do biodiesel (business-as-usual).48

Este projeto resultou na aprovação pelo CE MDL da metodologia (AM0047).49 
Um dos fatores a ser ressaltado, é o fato de que esta metotologia aprovou a mistura 
de biodiesel em percentual ilimitado, desde que não prejudique o desempenho dos 
motores em relação ao uso do petrodiesel. Esta previsão pode ser a oportunida-
de para o desenvolvimento de projetos de carbono em matéria de biodiesel para 
países com fortes marcos regulatórios, que prevêem misturas deste combustível 
em percentuais mínimos exigidos por lei, como é o caso do Brasil.50 Neste caso, 
assumindo que uma forte estrutura legal e fatores de desenvolvimento na área 
irão sobreviver aos demais requisitos do teste de adicionalidade, as misturas que 
forem além daquelas exigências legais podem representar alternativa à previsão 
pessimista desenhada para sistemas “credit-program”.

46  CDM-EB-28, supra nota 39.
47  Ver PDD BIOLUX, supra nota 45.
48  Ver id.
49  Ver CDM-EB-33, supra nota 40.
50  Ver lei 11.097/2005 (dispondo sobre os percentuais mínimos e o período progressivo de adição do biodiesel ao petro-
diesel).  

Vol-I Conferencias.indb   472 5/13/08   6:26:51 PM



473Conferências / Invited Papers

Na área de biocombustíveis, o Brasil apresenta iniciativas inovadoras tanto 
no campo científico, quanto legal. No campo técnico-científico, é de se ressaltar 
o trabalho de apoio do Conselho Nacional de Política Energética, criado pela Lei 
9.478/97. No campo estritamente legal, ressalte-se a própria Lei 11.097/2005 que 
introduz o biodiesel na matriz energética brasileira e prevê a adição obrigatória de 
5% no petrodiesel em oito anos, o Decreto 5.448/2005, e as resoluções da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível nºs 42/04 e 18/07, para citar 
alguns exemplos.51 

O que ainda falta no caso brasileiro, são políticas governamentais de sub-
sídios positivos capazes de promover esta fonte alternativa de energia e, por 
sua vez, tornar eficaz a visionária política ambiental, social, científica e tec-
nológica lançada pela Lei 11.097/2005.52 Importante ressaltar, que a diferença 
entre os comandos legais e a prática pode ser uma oportunidade de geração de 
créditos de carbono à luz das regras de determinação de adicionalidade, espe-
cificamente a de que os preceitos regulatórios sejam efetivamente observados 
na prática.53

No caso do biodiesel, por exemplo, se a recém criada política pública de 
mistura obrigatória não for observada na prática, as previsões para potencialidade 
do mercado de geração de créditos de carbono aumentam consideravelmente.54 

Outra possibilidade, seria a mistura do biocombustível em percentuais aci-
ma dos requerimentos legais, mas mesmo neste caso, a aprovação final no teste de 
adicionalidade não prescindiria da análise de outros fatores não menos importan-
tes, como por exemplo: capacidades institucionais, científicas, tecnológicas, e de 
produção, políticas públicas de manejo dos resíduos de óleo/gordura de cozinha, 
entre outras. Fatores estes que foram considerados no projeto chinês de biodiesel 
registrado no CE MDL.55

Vale ressaltar que na modalidade de projetos de compensação de emissões 
envolvendo biocombustíveis, as oportunidades de geração de créditos de carbono 
são pouco atrativas nos modelos “credit-program”, principalmente em países com 
vasta experiência e forte marco regulatório como é o caso do Brasil. Consequente-
mente, não se vislumbram grandes potencialidades, a não ser quando se tratar de 
países com diferentes níveis de desenvolvimento na área, como é o caso da China. 
Mesmo neste último caso, evidências empíricas, adquiridas através de entrevista 
com um representante de uma grande empresa de projetos de carbono, em seu 
escritório sediado em Nova Iorque, demonstram que a resistência a projetos de 
carbono de biocombustíveis do Brasil, faz com que os representantes brasileiros 

51  Para informações mais detalhadas e noção do quadro institucional e legal em matéria de biocombustíveis no Brasil, ver 
o site oficial da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível: http://www.anp.gov.br/. 
52  A título comparativo, ver Kenneth L. Rosenbaum et al., Food & Agrigulture organization of The U.N. Climate Change 
and the Forest Factors: Possible National And Subnational Legislation p. 46 (2004), disponível no ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/007/y5647e/y5647e00.pdf  (última visita em 28 de março de 2008).  
53  Ver CDM-EB-28, supra nota 39.
54  Ver Eduardo Tobias, O biodiesel na U.T.I?, 17 Revista Biodiesel 14-15 (2007) (enfatizando que o potencial do setor do 
biodiesel no Brasil pode estar em risco devido à ausência de políticas de subsídios públicos e um plano de sustentabilidade 
de longo prazo).  
55  Ver PDD BIOLUX, supra nota 45.
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nas instâncias decisórias internacionais hesitem quanto à liberação destes projetos 
oriundos de outras partes do mundo como uma forma de retaliação.

4.2 Chicago Climate exchange (“CCx”)

Outro bom exemplo é o caso da Chicago Climate Exchange. Um dos requi-
sitos básicos deste programa, por exemplo, para projetos de energia renovável, 
incluindo biocombustíveis, é o de que o projeto e os benefícios associados não 
estejam sejam usados para cumprir com obrigações legais já existentes. Pelos da-
dos apresentados pela CCX, os projetos envolvendo troca de combustível repre-
sentam singelos 5% do total de créditos de carbonos emitidos. Este dado é ainda 
mais importante, pois não especifica se a troca do combustível foi decorrente 
da utilização do biocombustível.56 Portanto, as potencialidades dos projetos de 
biocombustíveis são diminutas, especialmente quando comparadas a projetos em 
outras áreas como energia renovável, eficiência energética, recuperação de meta-
no, entre outros.

Vale ressaltar que na modalidade de projetos de compensação de emissões, 
a Chicago Climate Exchange atua no modelo baseline-credit, assim como o MDL 
do Protocolo de Quioto. A diferença, entretanto, reside no fato de que, a princípio, 
quando o “credit-program” é gerido por instituição privada, como é o caso da 
CCX, os fatores políticos que imprimem maior resistência nas instâncias deci-
sórias dos mecanismos de mercado internacionais tendem a ser inexistentes. Há 
uma tendência da prevalência das regras de mercado tão somente. Por outro lado, 
o ponto negativo está justamente no preço que se atribui internacionalmente aos 
créditos gerados sob o MDL, comparativamente aos gerados sob a CCX. Enquan-
to no primeiro, os créditos atingem um média de 15 Euros,57 no CCX os créditos 
estão sendo negociados à aproximadamente 5 dólares.58 Esta diferença no pre-
ço dos créditos se justifica, pois a confiabilidade do processo de certificação em 
mercados voluntários, ou geridos por instituições privadas, não goza da mesma 
reputação que os mercados regulados por organizações públicas. 

5. ConClusão

Um fator extremamente importante na análise e estudo do comércio inter-
nacional de créditos de carbono é o fato de que os mecanismos de mercado que 
orientam esta atividade são de natureza auxiliar, subsidiária a medidas concretas 
e conscientes de redução de gases que contribuem para o efeito estufa. Em outras 
palavras, pelo fato do mercado internacional de carbono proporcionar grandes 
expectativas quanto ao volume financeiro envolvido nas transações, os operadores 
deste mercado tendem a encarar esses sistemas de mercado como fins em si mes-

56  CCX website, supra nota 12. 
57  Ver http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=800 (última visita em 28 de março de 2008).
58  Ver CCX website, supra nota 12.
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mos, e não meios para se atingir um benefício maior que é o da redução dos gases 
poluentes. Ainda que os mecanismos de mercado devam ser incentivados como 
forma auxiliar de viabilização de benefícios ambientais, eles não prescindem de 
políticas e ações domésticas e principais que imponham ambiciosas metas de re-
dução de emissões. Vontade política e, sobretudo, conscientização ambiental são 
fatores supremos e principais em relação ao comércio internacional de permissões 
para emissões.

Potencialidades pessimistas para alguns países em relação às oportunidades 
de geração de créditos de carbono decorrentes de projetos envolvendo biocombus-
tíveis, não podem ser encaradas como fatores negativos. Pelo contrário, se esta aná-
lise é decorrente da constatação da existência de um forte marco regulatório, insti-
tucional, científico, tecnológico, econômico e social, inexoravelmente isto significa 
que não há espaço para o desenvolvimento de projetos de mitigação de emissão de 
carbono. Isto ocorre por uma simples razão: estes projetos não seriam adicionais! 
Caso esta premissa fosse ignorada, estar-se-ia autorizando a emissão de certifica-
dos de emissões reduzidas para situações ambientalmente positivas que ocorreriam 
independentemente. O resultado final, portanto, seria catastrófico: ao invés de se 
valer de um mecanismo de auxílio para combater o problema, o programa comercial 
estaria contribuindo para piorar a situação já comprometida do planeta.

Sendo assim, toda e qualquer política envolvendo a produção e comerciali-
zação dos biocombustíveis em países em desenvolvimento há de ser planejada e 
desenhada levando-se em conta primeiro os seus benefícios sociais, econômicos 
e, fundamentalmente ambientais. As oportunidades de geração de créditos de car-
bono não podem ser componentes da formulação destas políticas, sob pena de 
serem estimuladas em detrimento dos benefícios finais e supremos. Com isso, os 
mecanismos de mercado perderiam a natureza auxiliar e subsidiária sobre a qual 
foram inicialmente concebidos e passariam a ter natureza satisfativa, impondo, 
ainda mais, sérios riscos à sobrevivência da vida na face da Terra! 
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1. Questão AmbIentAl e desenvolvImento: lIções do Presente

Até o advento da consciência da gravidade do problema das mudanças cli-
máticas, era lugar comum se falar que a questão ambiental não fazia parte das 
prioridades do país em decorrência do pouco interesse que ela despertaria na so-
ciedade, a qual estaria mais interessada em debater temas como segurança, em-
prego e educação.

Claro estava que a pouca importância que se dava aos temas ambientais 
decorria do caráter restritivo com que a população enxergava o assunto, sempre 
visto como limitador de direitos, ao invés de ser entendido como um conjunto de 
garantias que iria beneficiar justamente a própria sociedade e as suas futuras ge-
rações. Logicamente, esta visão resultava da falta de informações sobre boa parte 
dos temas, ou de informações deturpadas que lhes faziam chegar os setores que se 
opõem à preservação do meio ambiente, com grande capacidade de manipulação 
da opinião pública e influência junto aos tomadores de decisão.

O Poder Público não ficava alheio a esse processo que enxergava a questão 
ambiental como um obstáculo a ser removido, visto que os nossos governantes 
querem sempre, no espaço dos seus mandatos, marcar suas administrações com 
obras e projetos que freqüentemente agridem a natureza.  Embora o país conte 
com uma legislação ambiental avançada, que exige a realização de estudos para 
avaliar os impactos dessas obras e só permite a sua construção se não houver dano 
irreversível ao meio ambiente, o que quase todo político brasileiro deseja mesmo 
é que o meio ambiente não atrapalhe a sua vida.

Parafraseando aquilo que já se dizia dos nossos políticos no quesito do trato 
das finanças públicas – o tristemente famoso “rouba mas faz”, pode-se dizer que, 
no caso do meio ambiente, prevalece o “destrói mas faz”. Por conta disso, é difí-
cil perceber variações no tratamento da questão ambiental independentemente do 
governante de plantão, seja de que partido for.  É o que se verifica, por exemplo, 
quando comparamos as gestões Fernando Henrique Cardoso (FHC) com as do 
atual Presidente Lula.

Lula e FHC prometeram marcar suas administrações com propostas diferen-
ciadas de desenvolvimento, que dessem conta do desafio de compatibilizar o cres-
cimento econômico com o uso sustentável do meio ambiente. Ambos quebraram 
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as promessas feitas e agiram no sentido oposto do que haviam prometido, embora 
tenham mantido o discurso pró-ambiente, principalmente quando se tratava de 
definir uma imagem brasileira perante o público externo.

Internamente, porém, tanto um quanto o outro desfiaram (e ainda desfiam) 
seus rosários de críticas às nossas leis ambientais, sempre vistas em seus pronun-
ciamentos como um entrave ao desenvolvimento. Ao invés de enxergá-las como 
elas realmente são – garantidoras do direito de toda a população a um meio am-
biente ecologicamente equilibrado, como diz a Constituição –, preferiram olhá-las 
pelas lentes distorcidas do desejo de verem seus nomes gravados no marco inau-
gural de uma obra, em meio ao cenário costumeiro da imprevidência governamen-
tal, marcada pelo lema “construir primeiro, planejar depois, se possível for”.

No caso dos planos de infra-estrutura do governo federal, que sempre esti-
mularam o desmatamento das florestas, principalmente na Amazônia, Lula, agora 
com o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e FHC, com o seu Avança 
Brasil, sistematicamente ignoraram a necessidade de executá-los à luz de uma 
discussão sobre o seu custo/benefício em razão dos potenciais impactos socioam-
bientais. Por conta disso, seus governos disputam o torneio macabro de quem será 
afinal o recordista em índices de desmatamento na Amazônia.

Não bastasse isso, os recursos que permitiriam o bom funcionamento dos ór-
gãos ambientais nunca foram concedidos no montante necessário e, quando eram 
incluídos no orçamento, não escapavam da tesoura comandada pelo imperativo de 
atender à meta do superávit fiscal.

O financiamento de atividades impactantes continuou o mesmo nos gover-
nos Lula e FHC – os recursos governamentais eram liberados sem a contrapartida 
da adoção de novas posturas para afastá-las da tradicional rotina de destruição do 
meio ambiente. FHC falou no Protocolo Verde, conjunto de salvaguardas ambien-
tais que seriam seguidas pelos bancos na hora de concessão de empréstimos. Mas 
o Protocolo ficou só no papel. Já o governo Lula ofereceu, no primeiro semestre 
de 2008, generoso pacote de ajuda ao agronegócio, de mais de R$ 54 bilhões, sem 
que este seja obrigado a fazer alguma coisa em prol do ambiente. 

O apoio a atividades que mantenham a floresta em pé, como o manejo susten-
tável de recursos florestais, por exemplo, não é alvo de real atenção. No máximo, o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), desde o governo FHC, pilota alguns progra-
mas experimentais, que contam com recursos escassos, oriundos da cooperação inter-
nacional, pouco significativos e insuficientes para fazerem a diferença e se firmarem 
como uma alternativa viável a quem não quer fazer parte do jogo da destruição.

A verdade é que, sem olhar ao longe e para a frente, dificilmente escaparemos do 
desempenho medíocre no trato dos assuntos ambientais. Enquanto faltam estadistas e 
sonhadores, sobram os gestores do conformismo e os manipuladores das conveniên-
cias com data de validade para se transformar em frustrações irremediáveis.

2. Questão AmbIentAl e desenvolvImento: lIções do PAssAdo

Três décadas e meia separam os anos de 1972 e 2007. Mas, pelo menos no 
que diz respeito ao Brasil, elas estranhamente se aproximam.
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Em 1972 se realizou a I Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, em 
Estocolmo, Suécia. A questão ambiental estava longe de merecer o destaque dos 
tempos atuais. O Brasil do regime militar se fez presente ao evento para afirmar 
o direito de alcançarmos o mesmo padrão econômico dos países desenvolvidos, 
mesmo que à custa da destruição da natureza.

Em 2007, realizou-se a Conferência da Organização das Nações Unidas 
(ONU) em Bali para debater as mudanças climáticas. O Brasil cobrou dos países 
desenvolvidos, como maiores poluidores que são, que façam primeiro a sua parte 
para resolver o problema, dizendo que o nosso país só poderá fazer a sua quando 
tiver superado as “assimetrias” que deles nos separam.

Ora, estamos dizendo o mesmo que dizíamos em 1972, apenas de uma 
forma mais suave, usando a linguagem sutil dos nossos representantes diplo-
máticos. Isso não elimina o gosto amargo de que estamos fazendo uma ponte 
com o passado que julgávamos enterrado, esquecendo que entre 1972 e 2007 
elaboramos uma nova Constituição (que completa 20 anos de existência em 
2008), inserimos o meio ambiente como tema central na agenda nacional e 
sediamos a Eco-92, na qual foi assinada a Convenção do Clima e a da Biodi-
versidade.

Como justificativa desse discurso retrô, falam da necessidade de não se tra-
var o crescimento econômico do país, a geração de riqueza e o fim da pobreza. Ou 
seja, voltamos a falar, tal como nos anos 70, que só dá para melhorar a vida dos 
brasileiros se fizermos o bolo crescer (metáfora usada pelo Ministro da Fazenda 
Delfim Netto no governo do Presidente Médici).

Assim, de novo, o meio ambiente irá pagar a conta1. Se já consumimos uma 
Mata Atlântica inteira e metade do Cerrado2, agora será a vez da Amazônia ser 
triturada no liquidificador do desenvolvimento nacional3.

1  Segundo comentário feito pelo jornalista Carlos Tautz, do Ibase, “a nova política industrial a ser lançada nos próximos 
dias pelo governo federal - e que terá como viabilizador financeiro o BNDES - já nasce velha e obsoleta (de princípios e 
de propósitos). Voltará a apostar na “liderança mundial” em setores que se caracterizam por concentrar renda e produzir 
megaimpactos sociais e ambientais, entre eles o de papel e celulose e o de mineração, e que até hoje não contribuíram para 
qualquer avanço nos índices de desenvolvimento do Brasil.
2  O Cerrado é o bioma que serve de berço para as três maiores bacias hidrográficas do país: Amazonas, São Francisco 
e Paraná-Paraguai. Ocupa uma área de aproximadamente 1,9 milhão de km2, cerca de ¼ do território nacional, sendo 
considerado uma das 25 regiões mais ricas do mundo em biodiversidade. É também uma das mais ameaçadas do planeta.  
Abriga 1/3 de toda a biodiversidade brasileira e 5% de toda a fauna e flora mundiais.
Hoje, segundo dados da Embrapa, restam menos de 5% de áreas de Cerrado com extensão de mais de 2.000 hectares, isto é, 
dos chamados fragmentos com possibilidade de sobrevivência e capacidade de reprodução das cadeias genéticas caracte-
rísticas do bioma. A destruição do Cerrado afeta também diretamente os seus recursos hídricos – berço de nossas águas, 
hoje ameaçadas pelo assoreamento em razão da erosão causada pela agricultura intensiva e pelo uso indiscriminado da 
irrigação. Combater o desmatamento e a queima descontrolada de madeira para a produção de carvão, especialmente em 
Minas Gerais, é fundamental, onde mais de 40 siderúrgicas consomem 75% do carvão vegetal produzido no país. A socie-
dade brasileira precisa lançar um olhar mais generoso e enxergar a beleza das plantas, dos bichos e das gentes que vivem 
no Cerrado.  Pensemos no que diz o poeta Nicolas Behr: “Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e 
as árvores do Cerrado”.
3  Segundo matéria do jornal O Estado de São Paulo, edição de 26/03/2008, de autoria de Lu Aiko Otta, “a política industrial 
em gestação no governo pretende colocar seis setores da economia brasileira no topo do ranking dos exportadores mun-
diais. São eles: papel e celulose, mineração, petroquímica, siderurgia, carne e aeronáutico. O objetivo é que esses setores se 
coloquem ou se mantenham entre os cinco principais exportadores do planeta. Eles fazem parte do grupo, dentro da nova 
política industrial, chamado “liderança mundial e conquista de mercados”. As informações fazem parte de uma das versões 
preliminares da nova política, à qual o Estado teve acesso”.
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Não deixa de ser estranho que não falemos das assimetrias que separam, 
por exemplo, os estados de São Paulo e Ceará, os bairros paulistanos do Jardim 
Ângela e Jardim América, que precisam e podem ser superadas não apenas com a 
aceleração do crescimento, mas fundamentalmente com a aceleração da distribui-
ção da riqueza já existente e da que está por ser criada.

Se temos tido algum progresso, está longe de nos tirar do incômodo posto de 
10º pior país do mundo em desigualdade de renda, dentre os 177 pesquisados pela 
ONU em seu Relatório de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2007, intitulado 
“Combate à mudança do clima: solidariedade humana em um mundo dividido”, 
lançado em fins de novembro, em Brasília.

Conseguimos figurar pela primeira vez entre os 70 países de maior IDH no 
mundo (somos o 70º), graças ao aumento da renda per capita do brasileiro de US$ 
8.325 para US$ 8.402, e da taxa de expectativa de vida que cresceu de 70,8 para 
71,7 anos. Porém, as nossas taxas de distribuição de renda e de mortalidade infan-
til continuam africanas. “Os brasileiros mais ricos têm renda até 21,8 vezes maior 
que os mais pobres... O índice de mortalidade infantil é de 99 por mil nascimentos 
entre os 20% mais pobres do Brasil4.”

Isso sem falar no flagelo da violência que assola as grandes cidades, no 
desastre da educação que nos faz passar vergonha em avaliações internacionais 
que medem a qualidade dos nossos estudantes, na volta do trabalho escravo e 
na manutenção do estado de beligerância no meio rural em razão dos conflitos 
fundiários.

Aliás, para quem acha que destruição ambiental rima com crescimento eco-
nômico, é bom saber que ela rima melhor com violência. O Mapa da Violência 
dos Municípios Brasileiros, divulgado em 2006, mostra que “entre as dez cidades 
mais violentas do país, quatro estão no arco do desmatamento da Amazônia”, 
onde não existe a presença do governo e as frentes avançadas do capitalismo pre-
datório podem se movimentar livremente5.

Além disso, os benefícios advindos com o desmatamento da Amazônia são 
meteóricos, posto que os ganhos iniciais de renda e emprego não se sustentam e 
não se refletem na melhoria da qualidade de vida da população amazônica, naqui-
lo que o pesquisador Adalberto Veríssimo, do Imazon, chama de falso desenvolvi-
mento econômico - o “boom-colapso”.

Desse modo, é significativo que o Relatório da ONU volte suas atenções 
para o tema das mudanças climáticas, pois se todos sofrerão com o seu advento, é 
certo que os mais pobres sofrerão mais.

Portanto, o Brasil tem o seu dever de casa para fazer, que é o de preparar o 
país para enfrentar o principal desafio político e econômico do mundo no Século 
21. Precisamos elaborar a nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas que 
aponte as diretrizes que nortearão os rumos do país e que supere a velha dicotomia 
que insiste em opor crescimento econômico versus meio ambiente.

4  Flávio Comim, assessor especial do Pnud no Brasil (Correio Braziliense, 28/11/07, página 18/Mundo).
5  Sobre o assunto, ver também o Almanaque Brasil Socioambiental, Instituto Socioambiental, 2008, página 388.
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A urgência das mudanças climáticas pede uma outra atitude. É disso que o 
país e os brasileiros precisam.

3. Questão AmbIentAl e A Proteção dAs FlorestAs: o PAPel dA soCIedAde

A sociedade no Brasil e no mundo não mais aceita que se derrubem as flo-
restas tropicais. A busca de soluções para resolver o grave quadro de problemas 
causados pelas mudanças climáticas inseriu o meio ambiente definitivamente na 
agenda política brasileira, como um dos temas centrais, bem como no cenário 
das grandes decisões no plano internacional.  A crise do clima exige colocar 
imediatamente um ponto final no desmatamento em todas as florestas tropicais 
do planeta.

No caso do Brasil, o Greenpeace, em 2007, em conjunto com outras organi-
zações da sociedade civil, lançou o Pacto pelo Desmatamento Zero na Amazônia.  
O Pacto propõe aliar os instrumentos de comando e controle de combate ao des-
matamento, com a concessão de incentivos econômicos para que povos indígenas, 
populações tradicionais e proprietários rurais mantenham a floresta em pé.

Mas, enquanto a sociedade luta pelo desmatamento zero, proprietários de 
terras e grandes empresas que exploram a Amazônia, apoiados por alguns setores 
do governo federal, querem derrubar o Código Florestal e, cada vez mais, unem 
esforços no sentido de eliminar as medidas que protegem as florestas no Brasil. 
Hoje há, por exemplo, em trâmite no Congresso Nacional, uma série de projetos 
de lei de iniciativa desses setores cujo objetivo é justamente alterar dispositivos 
fundamentais do Código Florestal e fragilizar a proteção das florestas brasileiras. 

Uma das medidas de proteção das florestas no Brasil é a Medida Provisória 
(MP) do Código Florestal, editada em 1996, no governo FHC. Com ela, o Código 
passou a exigir que se preserve 80% da extensão de cada imóvel rural na Amazô-
nia, o que é indispensável para que a proposta de zerar o desmatamento possa ser 
viável política e financeiramente. Com a exigência legal da manutenção de 80% 
de cada propriedade preservada, a concessão de incentivos econômicos para a 
manutenção da floresta em pé será canalizada para atividades que levem os donos 
das terras a não derrubar os 20% restantes a que têm direito.

Por ser uma MP, entretanto, o poder de fogo do Código Florestal fica enfra-
quecido. No atual cenário político-econômico brasileiro, com um Congresso com 
forte presença de ruralistas, uma explosão de preços dos produtos agrícolas e um 
governo federal que privilegia o crescimento econômico em vez da proteção do 
patrimônio ambiental, barrar as tentativas em curso de mudar o Código Florestal 
não será uma tarefa fácil. Só um forte e amplo movimento no sentido de mobilizar 
a opinião pública nacional e internacional será capaz de evitar que a proteção das 
florestas brasileiras vire pó.

Produtores e fazendeiros da região Amazônica se recusam até mesmo a ca-
dastrar seus imóveis junto ao Incra ou a institutos de terras estaduais, para evitar 
ter de homologar – ou seja, registrar formalmente – as áreas de florestas em suas 
propriedades nos 80% que não podem ser desmatados (definidas pela lei como 
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“reserva legal”). A alegação desses proprietários é que, se o fazem, perderão o 
direito de desmatar caso o Congresso modifique a MP e o limite volte a ser de 
50%, percentual que vigorava anteriormente. Este fato tem sido um dos principais 
fatores que contribuem para que o Brasil ainda hoje desconheça quem possui fa-
zendas na Amazônia, onde elas se encontram, quais os seus limites e ainda quem 
são os que respeitam ou desrespeitam a legislação. Como disse recentemente um 
secretário de meio ambiente da Amazônia, o cadastro territorial das propriedades 
rurais é medida primordial na Amazônia, sem o que não há política pública que dê 
certo, nem política ambiental que funcione.

Neste momento, a principal ameaça ao Código Florestal é o Projeto de Lei 
6424/2005, de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que já foi aprovado pelo Senado 
e se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. Além de reduzir a reserva 
legal de 80% para 50% na Amazônia, o projeto do Senador desobriga os respon-
sáveis pelos desmatamentos de recuperarem as florestas que derrubaram, permi-
tindo que um desmatamento feito, por exemplo, em São Paulo, seja compensado 
com o plantio de árvores no Amazonas. Ou seja, o projeto condena vastas regiões 
do país a viverem eternamente sem florestas – o que o levou a ficar conhecido 
como “Projeto Floresta Zero”.

4. outdoor AmbIentAl

No dia 21 de dezembro de 2007, o Presidente Lula e a Ministra Marina 
Silva, do Meio Ambiente, assinaram o Decreto nº 6.321, estabelecendo uma série 
de novas medidas para combater a retomada do desmatamento na Amazônia. As 
quedas expressivas nas taxas de desmatamento na Amazônia, ocorridas em 2006 e 
2007, se deviam a um aumento da fiscalização por parte do governo federal, alia-
do à queda de preço dos produtos agrícolas, como a soja, pois que o agronegócio 
é o principal fator de fomento do desmatamento na região.

O Greenpeace e outras organizações da sociedade pediam que o governo 
aproveitasse a quietude temporária do leão do agronegócio para estruturar medi-
das permanentes para o combate ao desmatamento, já que o incremento do esfor-
ço de fiscalização, isoladamente, não seria suficiente para resolver em definitivo o 
problema. Recomendamos, entre outras medidas:

•  Integração da base de dados geográfica dos imóveis rurais nos processos de 
licenciamento ambiental e regularização fundiária;

•  Transformação do cadastramento ambiental dos imóveis rurais em um ins-
trumento de planejamento de políticas públicas;

•  Priorização da implantação do cadastramento nos municípios situados na 
Amazônia que têm, além da pressão por desmatamento, histórico de colo-
nização induzida;

•  Que o Sistema de Licenciamento Ambiental da Propriedade Rural seja 
utilizado pelos Bancos e Fundos de Investimento e Fomento como critério 
para liberação de créditos e incentivos.

O problema fundiário e o problema ambiental na Amazônia são irmãos sia-
meses, sendo impossível a solução de um sem levar em consideração o outro.  Daí 
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porque a questão do cadastramento e do licenciamento ambiental dos imóveis 
rurais é tão enfatizada pelo Greenpeace como um meio eficaz para se alcançar 
níveis mínimos de governança na região.

Sendo assim, o Decreto em questão é bem-vindo e responde a algumas das 
inquietações e recomendações mencionadas.  Porém, não se pode deixar de verifi-
car que o governo só começa a fazer isso quando os preços dos produtos agrícolas 
voltam a subir, o que se refletiu na escalada do aumento das taxas do desmatamen-
to, conforme amplamente noticiado no último trimestre de 2007. Mas, antes tarde 
do que nunca, já dizia o dito popular.

Do Decreto assinado em dezembro de 2007, merecem destaque algumas 
disposições:

•  O MMA, com o auxílio do INPE, organizará a lista dos municípios amazô-
nicos com as maiores pressões por desmatamento, onde serão priorizadas 
a aplicação dos instrumentos de controle e gestão nas áreas das políticas 
agrária, agrícola e ambiental;

•  Nos municípios constantes da lista elaborada pelo MMA, os imóveis rurais 
ali situados poderão ter que atualizar os seus cadastros juntos ao INCRA, 
nos termos da Lei 5.868, de 12/12/72;

•  Essa atualização cadastral, tal como já é exigido pela Lei 10.267, de 
28/08/2001, além dos aspectos estritamente fundiários, deverá abranger a 
parte relativa à preservação, conservação e proteção dos recursos naturais 
dos imóveis;

•  O governo, no exercício da sua competência fiscalizadora, cadastral ou 
ambiental poderá fazer a identificação da localização de um imóvel rural, 
definindo as coordenadas geográficas do seu perímetro;

•  Os imóveis rurais constantes da lista elaborada pelo MMA só receberão 
autorização para desmatar quando estiverem com os seus limites georrefe-
renciados, conforme exige a Lei 10.267 já citada;

•  Quem não fizer a atualização cadastral do seu imóvel fica com o seu ca-
dastro bloqueado no Sistema Nacional de Cadastro Rural, criado pelo Lei 
5.868, também já citada, o que impede o acesso ao financiamento de ativi-
dades agrícolas;

•  As agências oficiais federais de crédito não aprovarão crédito de qualquer 
espécie para quem desobedeça embargo de atividade agropecuária ou flo-
restal realizada em imóvel rural de forma irregular, bem como para quem 
compre produtos de origem animal ou vegetal oriundos desse imóvel, o 
que já está previsto pela Lei 6.938, de 31/08/81 e pelo Decreto 3.179, de 
21/09/99;

•  Organização e divulgação pelo IBAMA de lista com os dados do imóvel 
rural e do seu proprietário, onde ocorreu a infração ambiental.

Em verdade, o mérito do Decreto está em tentar reunir, em uma só norma, 
exigências que se encontravam dispersas pela legislação brasileira, surpreenden-
do, como diz Caetano Veloso, por revelar o que sempre pode ter “estado oculto, 
quando terá sido o óbvio”.  A grande incógnita é saber se, desta feita e por conta 
disso, haverá fôlego para fazer a lei se transformar em realidade.
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Para que o Decreto seja cumprido, é necessário que as áreas do governo que 
são chamadas a dar a sua contribuição, efetivamente, se empenhem para tanto.  
Contudo, estranhamente, só o Presidente Lula e a Ministra Marina Silva assi-
nam o Decreto. Embora possa parecer um detalhe irrelevante, porque bastaria a 
assinatura do Presidente para tornar obrigatório o Decreto em todos os escalões 
governamentais, a verdade é que, na simbologia da burocracia brasileira, o enten-
dimento é outro: até as pedras da Esplanada dos Ministérios em Brasília sabem 
que Ministro que assina um dado Decreto é aquele que foi chamado para discuti-
lo e para saber qual é a sua parte no latifúndio das obrigações a serem cumpridas.  
Quando isso não acontece, pode simplesmente significar que o Ministro não tem 
nada que ver com o assunto, ou que as entranhas da sua Pasta dificilmente deglu-
tirão as obrigações com a velocidade necessária a uma ação eficaz e coordenada 
de governo.

No caso do MMA, o desafio se traduz especialmente em fazer virar reali-
dade as multas que são aplicadas. Pouco mais de 2% do total de multas aplicadas 
pelo MMA anualmente são efetivamente executadas e se transformam em dinhei-
ro retirado do bolso do infrator que se transfere aos cofres estatais. Se isso não 
mudar, de pouco adiantará inventar novas leis.

Infelizmente, parece que o governo está erguendo mais um outdoor para 
apenas anunciar suas boas intenções, prática à qual sempre recorrem os governan-
tes quando se deparam com o assunto insolúvel da vez.

5. “PAG: PlAno de ACelerAção dA GrIlAGem”

Na contramão dos esforços do próprio governo de combater o desmatamento 
na Amazônia, como descrevemos acima, o Presidente Lula recentemente assinou 
MP que beneficia os infratores e autoriza a legalização de áreas públicas invadidas 
na Floresta Amazônica.

A MP 422, de 25/03/086, além de perdoar as invasões que já foram feitas, es-
timula a destruição da Amazônia, ao enviar um sinal aos depedradores da floresta 
de que o combate ao desmatamento e à grilagem de terras na região está sujeito 
a interesses políticos da base de sustentação do governo. Não custa lembrar que 
neste ano haverá eleições municipais em todo o país. Invasão de terras e poder 
político andam de mãos dadas na região.

A MP 422 é praticamente uma cópia do Projeto de Lei 2278/07, do deputado 
Asdrubal Bentes (PMDB-PA), que ampliava o limite máximo de áreas ocupadas 
indevidamente na zona rural da Amazônia Legal, que poderiam ser legalizadas 
pelo governo sem exigências como uma licitação. O limite foi ampliado de 500 

6  Medida Provisória nº 422, de 25 de março de 2008 (Dá nova redação ao inciso II do § 2o-B do art. 17 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição, e institui normas para licitações e contratos 
da administração pública.)
Art. 1º - O inciso II do § 2o-B do art. 17 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“II - fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite; 
e” (NR)...
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para até 1.500 hectares, com a justificativa de beneficiar pequenos proprietários. 
A contradição é evidente: 1.500 hectares é terra para gente grande e não para 
pequenos proprietários.

Na defesa de seu projeto, o próprio deputado Asdrubal Bentes argumentou 
que um dos grandes problemas na região da Amazônia Legal é “a ocupação irre-
gular de terras públicas por pessoas físicas”, segundo informou a Agência Câmara 
em 15 de fevereiro de 2008.  O governo Lula, ao invés de ampliar os investimentos 
em atividades que ajudem a manter a floresta em pé e fortalecer o Ibama e a Po-
lícia Federal, opta por uma medida que certamente vai se refletir no aumento dos 
índices de desmatamento na Amazônia.

6. rePerCussão AmbIentAl dos ProJetos de leI PArA exCluIr estAdos  
dA AmAzônIA leGAl

Tramitam no Congresso Nacional alguns projetos de lei com o objetivo de 
excluir estados da área de abrangência da chamada Amazônia Legal. A principal 
conseqüência dessas propostas, em caso de sua transformação em lei, do ponto 
de vista da legislação ambiental, é a redução da extensão da Reserva Legal em 
cada imóvel rural localizado na região.  Como se sabe, em cada imóvel rural na 
Amazônia, a Reserva Legal é de 80% da extensão total do imóvel, situado em área 
de floresta, sendo proibido o chamado corte raso (desmatamento total) e permitida 
somente a exploração mediante o manejo florestal.  Assim, as potenciais conseqü-
ências desses projetos podem ser divididas em dois blocos:

•  liberar enormes extensões de florestas para serem derrubadas;
•  “legalizar” as derrubadas ilegais praticadas até agora, desobrigando os res-

ponsáveis, como exige o Código Florestal, de recuperar os danos ambien-
tais através da recomposição (replantio do que foi derrubado).

A aprovação de tais projetos de lei, no momento em que, tanto no Brasil 
como no mundo, cresce enormemente a preocupação com a questão ambiental, 
em decorrência das mudanças climáticas, consistiria em sinal bastante negativo 
perante a opinião pública nacional e internacional.  Ao invés de estarmos au-
mentando a proteção do meio ambiente e estabelecendo metas para a redução 
do desmatamento, estaríamos abrindo portas para novos desmatamentos e para o 
agravamento de uma situação que já coloca o Brasil entre os cinco maiores emis-
sores de gases de efeito estufa do planeta (segundo dados oficiais, 75% das nossas 
emissões de gases de efeito estufa decorrem do desmatamento).

A justificativa desses projetos se escora em uma argumentação econômico-
política de que essa proteção (a Reserva Legal de 80% na Amazônia) gera obs-
táculos ao crescimento da agricultura brasileira.  Isso, no entanto, não é verdade. 
“Em 2000, o agronegócio brasileiro exportou US$ 20,6 bilhões. Em 2006, o valor 
foi de US$ 49,4 bilhões, um salto de 140%! No primeiro semestre de 2007, as 
exportações cresceram 25% em relação ao mesmo período do ano passado, per-
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mitindo sonhar com um volume próximo de US$ 60 bilhões até o final do ano. 
Nos últimos seis anos, o crescimento médio anual foi de 15,7%, quase o dobro do 
aumento do comércio agrícola mundial. Com isso, já representamos hoje cerca 
de 5,7% de todo o mercado agrícola planetário, muito mais que os 3% do final da 
década passada”.7

Não bastasse isso, o próprio governo federal tem reiterado a informação de 
que existem áreas suficientes na Amazônia para permitir que o Brasil dobre a sua 
produção agrícola, sem que seja necessária a derrubada de uma única outra árvore 
sequer.  Em outras palavras, a produção agrícola encontraria espaço mais que sufi-
ciente para expansão em áreas desmatadas anteriormente e hoje abandonadas.

Por fim, cabe dizer que não é interessante para um estado que hoje faz parte 
da Amazônia Legal, dela ser excluído.  A região é a grande razão da importância 
geopolítica e estratégica do Brasil no cenário mundial atual e futuro.  Isso não 
deve ser visto como um fator de limitação, mas, ao contrário, vem sendo traduzido 
em potencial de investimentos àqueles estados que estiverem dispostos a conciliar 
o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente (os estados do Amazonas e 
do Acre já são exemplos disso).  Não é à toa tampouco que o Governador Blairo 
Maggi, do Mato Grosso, desautorizou a iniciativa do ex-Senador Jonas Pinheiro, 
de seu estado, que pretendia excluir o Mato Grosso da Amazônia Legal (Projeto 
de Lei do Senado 05/2007).

Vale ainda lembrar que um dos motivos que ajudou à candidatura do Brasil 
a sediar a Copa do Mundo de 2014 foi justamente a relevância da Amazônia e da 
questão ambiental, traduzida na imagem de que teremos aqui aquilo que o Gre-
enpeace chamou de a “Copa da Floresta”.

Assim sendo, os projetos de lei em curso são prejudiciais ao meio ambiente e 
à própria agricultura.  Na medida em que passam um sinal de que a atividade agrí-
cola só poderia se expandir destruindo florestas, podem prejudicar a exportação 
de nossa produção agrícola, já que os grandes mercados consumidores cada vez 
mais rejeitam produtos oriundos de países que não respeitam os direitos sociais e 
ambientais.

7. zerAndo o desmAtAmento nA AmAzônIA

O Greenpeace em conjunto com outras oito organizações da sociedade civil8 
propuseram, no dia 3 de outubro de 2007, em Brasília, um Pacto para zerar o 
desmatamento na Amazônia em sete anos, até o ano de 2014. Eliminar o desma-
tamento na Amazônia é crucial para reduzir a principal contribuição do Brasil às 
mudanças climáticas, conservar a biodiversidade e preservar o modo de vida de 
povos indígenas e populações tradicionais.

7  Roberto Rodrigues, ex-Ministro da Agricultura, em artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo, edição de 10 de 
novembro de 2007, página B2.
8  Instituto Socioambiental (ISA), Instituto Centro de Vida (ICV), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (INPA), 
The Nature Conservancy (TNC), Conservação Internacional (CI), Amigos da Terra – Amazônia Brasileira, IMAZON e 
WWF.
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Para zerar o desmatamento na Amazônia é preciso valorizar economicamen-
te a floresta, otimizar o uso agrícola em áreas já desmatadas, fortalecer a gestão 
florestal dos estados amazônicos e aumentar dramaticamente a eficácia do contro-
le do desmatamento.

É necessário aliar os instrumentos de comando e controle com a destinação 
de incentivos financeiros (positivos) para os que cumprem a lei.

7.1 metas de eliminação do desmatamento

O Pacto estabelece as seguintes metas anuais e progressivas para acabar 
com o desmatamento na Amazônia, utilizando como parâmetro a taxa aproxi-
mada de desmatamento observada no período 2005-2006, de 13.500 quilôme-
tros quadrados:

•  25% no primeiro ano;
•  25% no segundo ano;
•  30% no terceiro ano;
•  40% no quarto ano;
•  50% no quinto ano;
•  75% no sexto ano;
•  100% no sétimo ano.

As metas anuais estarão referenciadas pela taxa de desmatamento verificada 
no ano imediatamente anterior, conforme tabela abaixo:

PROPOSTA dE METAS 7 ANOS

desmatamento (ha) desmat. reduzido

desm . 05/06 1.400.000

1º ano (25%) 1.050.000 350.000

2º ano (25%) 787.500 612.500

3º ano (30%) 551.250 848.750

4º ano (40%) 330.750 1.069.250

5º ano (50%) 165.375 1.234.625

6º ano  (75%) 41.345 1.358.655

7ºano (100%) – 1.400.000

Total 3.585.902 6.873.780
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O atendimento dessas metas deverá seguir critérios que envolvam:

(1) a relação entre a extensão territorial de cada estado;
(2) o percentual de remanescente florestal existente (protegido e não protegido);
(3) a área efetivamente disponível (utilizada e não utilizada);
(4) o desmatamento histórico. 

7.2 Quanto Custa zerar o desmatamento

Para o período de sete anos, estipulou-se a necessidade inicial de inves-
timentos da ordem de R$ 1 bilhão/ano em recursos públicos e privados, de 
acordo com uma cesta diversificada de fontes identificadas no estudo intitulado 
“Fundamentos Econômicos do Pacto pela Valorização da Floresta e pelo Fim 
do Desmatamento na Amazônia”, elaborado por um grupo de renomados eco-
nomistas9, que subsidiou o Greenpeace e demais organizações signatárias da 
proposta.

O financiamento do Pacto deve assentar em recursos públicos, nacionais. 
Ao Brasil não é mais concedido o direito de se portar como país rico e soberano 
na hora de implementar as políticas que impulsionam o seu desenvolvimento, 
ao mesmo tempo em que proclama sua dependência dos recursos externos para 
financiar a proteção do nosso meio ambiente.

A sociedade pede que soluções consistentes para zerar o desmatamen-
to na Amazônia sejam implementadas com urgência, garantindo ao Brasil as 
condições necessárias para o enfrentamento do desafio das mudanças climá-
ticas, assegurando-nos desenvolvimento com justiça social e respeito ao meio 
ambiente.
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1. Introdução

A inclusão das RPPNs - Reservas Particulares do Patrimônio Natural - na 
Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação- SNUC, demonstrou o reconhecimento da evolução e suces-
so deste programa ao longo dos seus dezoito anos de existência. Sua consolida-
ção no cenário nacional de áreas protegidas deve-se, sobretudo, à observância dos 
princípios e pressupostos básicos que nortearem sua criação.

O engajamento dos proprietários nos esforços de conservação; a manifes-
tação expressa da vontade de proteger os recursos naturais; a existência de áreas 
naturais significativas em propriedades particulares e o exercício pleno do direito 
de propriedade constituem os pressupostos que fortaleceram o programa.

Criticado, eventualmente, pela rigidez dos princípios que se fundamentam 
na proteção integral dos ecossistemas, na responsabilidade permanente dos pro-
prietários, na averbação cartorial “ad perpetum”, ainda assim, e talvez, até mes-
mo por esta rigidez, é que as RPPNs constituem, hoje, uma clara e inequívoca 
demonstração de que o Estado, simplesmente, ao estimular e apoiar oficialmente 
a coletividade, obtém respostas, não apenas satisfatórias mas, gratificantes di-
recionadas à proteção do ambiente natural e na oferta de serviços ambientais 
protegidos por estas reservas privadas.

Muitos estados brasileiros seguiram a trilha da norma federal e já possuem 
norma própria de reconhecimento de RPPN estadual. Mais uma vez se confirma 
que as fontes do direito novo são, ao lado da doutrina, da jurisprudência e dos 
usos e costumes, a própria lei vigente, desde que ela demonstre a sua eficácia. 
E, mais do que eficácia, a sua eficiência no atendimento aos anseios sociais e às 
necessidades ecológicas.

A mesma Lei do SNUC contemplou também a possibilidade de remune-
ração por alguns serviços ambientais específicos, protegidos pelas unidades de 
conservação, tanto as públicas como as particulares. Nestes casos, o comando 
legal enfatiza o caráter obrigatório desta retribuição. Entretanto, para sua efe-
tiva aplicação faz-se necessária a regulamentação do texto legal, estabelecendo 
critérios para identificação do serviço ambiental protegido pela unidade de con-
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servação pública ou privada, quantificação dos custos de proteção, bem como a 
identificação dos usuários beneficiários da mesma,  proporcionalmente aos usos 
de cada um.

2. o texto leGAl

A Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o SNUC, dispõe, em seu art. 21:

“Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, grava-
da 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 e de Gestão da 
unidade”.

A Lei, aqui, recepcionou a figura das Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural criadas, originalmente, pelo Decreto nº 98.914/90 que, por sua vez regu-
lamentava o art. 6º do Código Florestal, Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
artigo este revogado também pela Lei nº 9.985/2000.

Essa lei nova manteve todos os requisitos contemplados no Decreto, já avan-
çando um pouco mais e adotando a terminologia introduzida pela Convenção da 
Biodiversidade, além de listar as atividades permitidas nas reservas particulares.

3. AnteCedentes leGAIs dA rPPn no brAsIl

O art. 6º do Código Florestal (Lei 4771/65) previa:

“O proprietário de floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá gra-
vá-la com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público, 
pela autoridade florestal. O vinculo constará de termo assinado pela autorida-
de florestal e será averbado á margem da inscrição no Registro Publico”.

Este artigo que, como já dissemos, foi revogado expressamente pela Lei do 
SNUC, permaneceu, de 1965 até 1990, sem qualquer aplicação ou regulamentação.

Alguns autores entendiam que a idéia seria propiciar ao particular a prer-
rogativa de criar um regime perpétuo de proteção ambiental, suprindo a eventual 
inércia do Poder Estatal na criação dessas áreas.

Entretanto, mediante o avanço do Direito Ambiental, o engajamento cons-
titucional da coletividade no processo de conservação, assim como os modernos 
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conceitos de corredores ecológicos e mosaicos ambientais, previstos na própria 
Lei do SNUC, demonstram  que esta obrigação não compete somente ao Poder 
Público, mas, a toda a coletividade. E essa participação popular tem sido inicia-
tiva dos próprios cidadãos, manifestamente interessados em proteger o ambiente 
natural.

Algumas iniciativas de proteção de áreas particulares foram desenvolvidas 
pelo extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF pressionado 
por proprietários particulares, que não desejavam a caça em suas fazendas, sobre-
tudo no Rio Grande do Sul, mesmo que esta atividade estivesse regulamentada 
pela Lei nº 5.197/67 - Lei de Proteção à Fauna.

A primeira delas, em 1977, quando o IBDF editou a Portaria nº 327/N-.P 
criando a modalidade dos refúgios de Animais Nativos”, ensejou que dezenas de 
proprietários, sem nenhum incentivo e, à título precário, tivessem suas áreas de-
claradas como tal. Após onze anos de vigência, a idéia avançou mais  um pouco, 
estendendo a proteção não só à fauna como à vegetação e, a Portaria 327/77 foi 
substituída pela Portaria IBDF-P nº  217 de 27 de julho de 1988, criando, então, 
as Reservas Particulares de Flora e Fauna, sob cuja égide foram protegidas muitas 
outras propriedades.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural veio, justamente, regulamentar 
o artigo 6º do Código Florestal de 1965 que esteve “inerte” até então.

Quando a lei florestal menciona “floresta não preservada” significa que as 
propriedades com potencial de utilização econômica, observadas as limitações 
legais, podem ser desmatadas e, mediante projetos específicos, podem ser mane-
jadas ou ter usos extrativistas. O que o art. 6º da Lei 4.771/65 quis dizer é que, se 
o proprietário assim o desejar, estes usos diretos podem ser eliminados.

Para que uma área mantenha suas características de banco genético, não se 
desmata, não se maneja e não se pratica o extrativismo. 

Como decreto regulamentar do art. 6º do Código Florestal, que fala em flo-
resta preservada, a RPPN não podia extrapolar os limites jurídicos deste artigo.

Foi mediante o Decreto Federal nº 98.914 de 31 de janeiro de 1990, que se 
instituiu esta figura nova no cenário ambientalista brasileiro, o qual foi atualizado 
pelo Decreto nº 1.922 de 5 de junho de 1996, mais recentemente  revogado pelo 
Decreto Federal nº 5.746 de 05 de abril de 2006 que já regulamenta a RPPN como 
unidade de conservação do SNUC.

A idéia era ampliar o conceito das Reservas Particulares de Flora e Fauna, 
criadas pelo ex-IBDF, dando-lhes um regulamento seguro, uma garantia de pereni-
dade, diferentes formas de incentivos à sua criação e manutenção e estabelecer, no 
Brasil, uma rede de reservas particulares onde o cidadão, voluntariamente, se enga-
jaria no processo efetivo de proteção de áreas representativas dos ecossistemas.

4. reservAs PrIvAdAs em outros PAíses. A ForçA dA AssoCIAção

No tempo e no espaço, a história nos mostra a força da união pela prote-
ção particular de espaços naturais, muitas vezes com objetivos temáticos bem 
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definidos, como podemos citar alguns exemplos, dentre os muitos existentes no 
planeta:

 Segundo Morsello e Mantovani, o Reino Unido, desde 1907, através do 
National Trust  for Places of Historic Interest and Natural Beauty promove a 
conservação de áreas por sua beleza, preservação ou história e confere aos parti-
culares a competência de declarar suas terras inalienáveis sendo responsável pela 
aquisição, em 1899, da primeira reserva particular inglesa - wicken fen.  Ainda 
na Inglaterra, a  Royal Society for the Protection of Birds, maior ONG européia, 
possui e maneja mais de 130 reservas naturais. Numa escala   menor, a Butterfly 
Conservation possui 18 reservas.

Nos Estados Unidos, a The Nature Conservancy protege mais de 1.500 re-
servas naturais privadas, adotando uma estratégia de aquisição de terras baseada 
nas disponibilidades fundiárias e fiscais, onde a gestão prioriza a abertura das áre-
as ao público para atividades educativas e recreativas. Denominam Stewardships 
– Promoting Conservation and sustainable use on Private Lands

A França, através da Federation des Conservatoires Regionaux dês Espa-
ces Naturels  tem a gestão da ENF- Espaces Naturels de France, adquirindo ou 
alugando terras, assegurando-lhes a perenidade e gestão apropriada. Há ainda a 
Fondation Nationale pour la Protection des Habitats Français de la Faune Sauva-
ge – FNPHFFS – uma associação de caçadores, considerada de interesse público, 
criada em 1933, que promove conservação da natureza e utilização criteriosa para 
a caça em áreas por ela adquiridas, sobretudo as zonas úmidas de importância 
para a fauna migratória.

A Suissa se destaca pela Ligue Suisse pour la Protection de la Nature –LSPN- 
que possui mais de 500 reservas naturais adquiridas por compra ou contrato de 
arrendamento.

Na Alemanha, a Verband Deutscher Sportfischer, através dos pescadores, 
busca adquirir ou alugar terras ao longo dos rios para recomposição de paisagem 
e reintrodução de espécies ameaçadas de peixes.

Na África do Sul, o programa de reservas particulares (Natural Heritage 
Program) é totalmente voluntário, não envolvendo nenhuma forma de intervenção 
governamental seja pela legalização da área seja por incentivo econômico. O pro-
prietário recebe, apenas, um reconhecimento informal e uma simbólica placa de 
bronze. O registro se dá após a constatação de que as propriedades cumprem uma 
série de critérios de conservação estabelecidos a priori pelo governo. Uma idéia 
interessante é que o governo sul-africano divulga e promove um concurso anual 
entre as reservas e financia o manejo da área vencedora pelo período de um ano.

No Equador, não só os pescadores, mas, todo um grupo que utiliza recur-
sos de um rio estabeleceu reservas, visando a perenidade de seus recursos.No 
Zimbábue e na Costa Rica, proprietários organizaram-se para estabelecer grandes 
reservas com o objetivo de explorar o turismo.

A Bolívia criou o programa de “Reservas Privadas del Patrimonio Natu-
ral” com a mesma sigla brasileira - RPPN – mediante a  lei Florestal do País, nº 
1700 de 12 de julho de 1996 e seu Decreto Regulamentar nº 24.453 de dezem-
bro de 1996. Pela lei boliviana, as áreas são servidões voluntárias para conservar 
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seus valores ecológicos, belezas cênicas ou paisagísticas. Essas reservas gozam 
da mesma proteção jurídica que as unidades de conservação, não estão sujeitas 
ao imposto que grava a propriedade rural, não podem exceder áreas com mais de 
5000 ha. e o prazo de estabelecimento deve ser superior a 10 anos.

5. um bAlAnço dAs rPPns FederAIs

Corre-se um grande risco de se cometer injustiças ao citar alguns exemplos 
que, ilustram o alcance e a abrangência atual das RPPNs no País, uma vez que 
cada uma delas tem a sua representatividade ecológica constatada nas vistorias 
técnicas obrigatoriamente  efetuadas quando de sua criação. E sua importância 
não é apenas na individualidade mas, na sua função de proteger não só a biodiver-
sidade mas prover serviços ambientais de qualidade, como ocorre  significativa-
mente  nas  RPPNs existentes.

Várias outras unidades de conservação já se beneficiaram com a criação de 
RPPNs em sua zona de amortecimento, em áreas de vital importância para a pro-
teção da unidade e que, por motivações diversas, não as integravam.

O Parque Nacional do Pantanal Matogrossense é hoje complementado pelas 
RPPNs da Fundação Ecotrópica, uma ONG que adquiriu propriedades no seu 
entorno, contribuindo sobremaneira para o abrigo da fauna em época de inun-
dações. Cumprem, assim as RPPNs uma de suas funções, ao compor a zona de 
amortecimento.

A Reserva Biológica de Poço das Antas, com o apoio da Fundação Mico 
Leão Dourado, orientou vários proprietários lindeiros a criar RPPNs nas suas pro-
priedades de exuberante Mata Atlântica e abrigo de espécies ameaçadas de extin-
ção compondo importantes corredores ecológicos.

O cerrado brasileiro já conta com mais de uma centena de RPPNs e o en-
torno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em áreas que outrora inte-
gravam o Parque o qual, por força de decretos foi drasticamente diminuído, conta 
hoje com uma rede de RPPNs pertencentes a particulares e ONG’s.

O envolvimento dos mais diferentes setores da sociedade também se faz sen-
tir neste programa participativo: Pequenos e grandes proprietários, grandes e pe-
quenas empresas, organizações não governamentais, comunidades eclesiásticas, 
enfim, em cada canto de nosso País há muitos corações que batem pela natureza e 
mobilizam seus esforços nesta direção.

6. rPPns estAduAIs

Os Estados brasileiros, desejosos de exercerem sua competência concor-
rente e comum, estão se alinhando ao preceito constitucional e, já temos, hoje, 
no Brasil, dezesseis Estados com suas normas específicas suplementares para a 
instituição de Reservas Particulares do Patrimônio Natural nos seus limites terri-
toriais, a saber, pela ordem cronológica dos atos normativos:

I-Mato Grosso do Sul - Decreto nº 7.251 de 16 de junho de 1993
II-Ceará - Decreto nº 24.220/1996
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III-Pernambuco - Decreto nº 19.815 de 02 de junho de 1997
IV-Minas Gerais - Decreto nº 39.401 de 21 de janeiro de 1998
V- Rio Grande do Sul - Decreto nº 38.814/1998
VI Santa Catarina -SEUC -  Lei Estadual nº 11.986 de 12 de novembro de 

2001
VII -Mato Grosso - Decreto s/n de 12 de novembro de 2002
VIII -Paraíba - Dec. nº 26.834 de 27 de dezembro de 2002
IX - Paraná - Decreto nº 4.890 de 31 de maio de 2005 (revogou o Dec.nº 

4262/94)
X -Tocantins - Lei nº 1.560 de 05 de abril de 2005
XI - Alagoas - Decreto nº 3.050 de 09 de fevereiro de 2006
XII -Espírito Santo - Decreto nº1.633 de 10 de fevereiro de 2006
XIII -São Paulo - Decreto nº. 51.150 de 03 de outubro de 2006
XIX -Amazonas - Lei Estadual Complementar nº 53 de 05 de junho de 

2007
XV - Bahia  - Decreto Estadual nº10.410 de 25 julho de 2007
XVI - Rio de Janeiro – Decreto Estadual nº 40.909 de 17 de agosto de 2007
Da análise comparativa dos textos legais acima citados depreendemos que 

todos mantiverem a necessária fidelidade ao texto federal que vieram suplemen-
tar. A figura da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN foi mantida 
com suas características intrínsecas conforme previsão da Lei nº 9.985/2000, que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.

A grande conquista foi o exercício da competência concorrente pelos estados no 
reconhecimento legal das áreas pelas autoridades ambientais estaduais, exercendo ain-
da o federalismo comparativo, traduzido na competência comum constitucional onde 
os diferentes entes da federação exercem ações em benefício do meio ambiente.

A descentralização estadual de RPPNs foi prevista expressamente no Decre-
to Federal nº1.922/96 e recepcionado pela Lei nº 9.985/2000, em seu art. 3º que 
dispõe: O Sistema Nacional de Unidades de Conservação de Natureza - SNUC - é 
constituído pelo conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e muni-
cipais, de acordo com o disposto nesta Lei.

Esta assertiva tem possibilitado uma ampliação altamente desejável de 
RPPNs no País, além de descentralizar vistorias  e  fiscalização, desafogando a 
área federal.

7. InCentIvos

Na análise da legislação ambiental, quando a mesma impõe alguns ônus à 
propriedade particular, percebemos a tentativa estatal de aliviar estes gravames, 
criando alguns incentivos e isenções àqueles proprietários que tem seu imóvel 
rural ou parte dele destinados à proteção ambiental e arcam com elevados custos 
para atingir seu objetivo de proteção à biodiversidade e aos serviços ambientais.

No Decreto nº 98.914/90, que instituiu, originalmente, as RPPNs, além da 
isenção do ITR - Imposto Territorial Rural,  existia também a possibilidade de se 
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auferir os benefícios da  Lei Sarney, então em vigor, e que incentivava cultura e 
a proteção ambiental.   Com sua revogação, somente a isenção do ITR ficou con-
templada legalmente. 

No Decreto nº 1.922/96 e posteriormente, no Decreto nº 5.746 de 05 de abril 
de 2006, foi acrescida a possibilidade de se dar preferência na análise dos proje-
tos de RPPN que solicitam recursos junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente 
-FNMA.  Note-se que é apenas prioridade na análise e não na aprovação.

Algumas iniciativas tentam buscar novas soluções criativas, como a recen-
te possibilidade de doação de madeiras apreendidas pelo IBAMA em infrações 
ambientais; a isenção do pagamento de autorizações para funcionamento de cria-
douros de animais silvestres; a utilização das RPPNs como áreas de soltura de 
animais silvestres apreendidos e passíveis de reintrodução,  o maior apoio  das 
ONG´s na criação das RPPNs e elaboração de seus planos de manejo, enfim, há 
um grande caminho ainda a percorrer.

A isenção do Imposto Territorial Rural é o mais concreto incentivo da lei 
à criação das RPPNs. No caso de RPPNs urbanas, onde não incide o ITR, mas, 
o IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, imposto municipal, sua isenção 
só pode operar se previsto em lei municipal. Os entendimentos devem ser feitos 
diretamente com as prefeituras municipais, visando a elaboração de lei que conce-
derá isenção. Entretanto, não há nenhuma obrigatoriedade, a priori, da Prefeitura 
Municipal isentar o pagamento deste Imposto, quando da criação de RPPNs em 
áreas urbanas.

8. os servIço AmbIentAIs oFereCIdos PelA rPPn

Serviços Ambientais, termo bastante utilizado atualmente, designa uma série 
de serviços, prestados pela natureza, em decorrência do funcionamento saudável 
dos ecossistemas naturais ou modificados pelos seres humanos para a manuten-
ção da vida na terra. Como exemplo de serviços ambientais temos a produção de 
oxigênio pelas plantas, a capacidade de produção de água e equilíbrio do ciclo 
hidrológico, fertilidade do solo, vitalidade dos ecossistemas, a paisagem, o equi-
líbrio climático e o conforto térmico.

 A manutenção dos serviços ambientais, isto é, da capacidade dos ecossiste-
mas de manter as condições ambientais apropriadas, depende da implementação 
de práticas humanas que minimizem nosso impacto negativo nesses ecossistemas. 
A conservação ambiental de áreas naturais, como unidades de conservação, é es-
sencial para manter os serviços ambientais

A RPPN é detentora de todos os direitos e obrigações destinados às unidades 
de conservação integrantes do SNUC. Neste sentido, a Lei prevê a contribuição 
financeira às unidades de conservação que protegem recursos hídricos bem como 
àquelas que  propiciem a geração e distribuição de energia elétrica. Vejamos o que 
diz a Lei sobre este forma de pagamento de serviços ambientais específicos: 

Art. 47. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pelo abasteci-
mento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção 
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proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeira-
mente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto 
em regulamentação específica 
Art. 48. O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e 
distribuição de energia elétrica, beneficiário da proteção oferecida por uma 
unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e 
implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação es-
pecífica.

Note-se que o comando legal inserto na Lei do SNUC tem caráter de obri-
gação, quando estabelece que esta contribuição é dever, traduzindo  um comando 
obrigatório e não discricionário, não cabendo aqui a conveniência e oportunidade, 
mas, o dever de cumprir a norma legal. Trata-se do Princípio Protetor-Recebedor 
– PPR, consubstanciado nos artigos supra citados da Lei do SNUC. A ausên-
cia de regulamentação destes dispositivos tem dificultado sua efetiva aplicação, 
fazendo-se necessário a elaboração de critérios econômicos e estratégicos para 
sua efetivação.

Nesta direção, o Conservation Strategy Fund – CSF –financiou o Estudo 
de Caso do Parque Estadual dos Três Picos o qual delineia Critérios Econômicos 
para a Aplicação do Princípio do Protetor-Recebedor. 1

O estudo teve como objetivo propor uma metodologia para a regulamenta-
ção dos artigos 47 e 48 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC (lei 9985/2000) que prevêem o pagamento por serviços ambientais (PSA) 
promovidos por unidades de conservação. A base técnica do estudo é o Princípio 
do Protetor-Recebedor (PPR) que cria uma compensação a ser paga aos agentes 
econômicos que protegem recursos naturais pelas externalidades positivas que 
eles geram para a sociedade. O estudo enfatizou a aplicação do PPR proposto no 
SNUC para a proteção especificamente dos recursos hídricos.

É relevante esclarecer que o PPR não se confunde com o pagamento pelo 
uso da água previsto na Lei nº 9.433 de janeiro de 1997. que estabelece a Política 
Nacional de Recursos Hídricos – PNRH - a qual, parte dos princípios da gestão 
por bacia,  unidade de outorga,  exigência de um plano de gestão e  instrumento 
da cobrança

A gestão por bacia reconhece que o uso da água é múltiplo, excludente e 
gera externalidades e, portanto, a bacia representa o mercado de água onde seus 
usuários interagem. A unicidade da outorga permite uma melhor definição e ga-
rantia de direitos de uso da água. O plano de gestão introduz os objetivos de dis-
ponibilidade e demanda do recurso no tempo e o plano de investimentos da bacia. 
E por fim, a cobrança determina diretamente um preço para a água.

Esta cobrança se fundamenta no princípio do usuário/poluidor pagador. A 
PNRH reconhece, explicitamente, que a água tem um valor econômico e que o 

1 Estudo de Caso do Parque Estadual dos Três Picos-Critérios Econômicos para a Aplicação do Princípio do Protetor-Re-
cebedor - Conservation Strategy Fund-CSF –Série Técnica nº 11- 2007 de autoria de Juliana Scapulatempo Strobel,Wilson 
Cabral de Souza Jr..Ronaldo Seroa da Motta, Marcos Rodolfo Amend e Demerval Aparecido Gonçalves.
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instrumento de cobrança almeja a racionalização do seu uso, mas que deverá tam-
bém estar balizada pelos investimentos apresentados no plano.

No que se refere à cobrança da água estipulada nos artigos 47 e 48 da lei 
9985/2000 do - SNUC o objetivo, traduzido em obrigação de contribuição, é 
bastante distinto. O texto é claro quando estipula a possibilidade de cobrança 
ao usuário de recurso hídrico de uma contribuição financeira para a proteção e 
implementação da unidade de conservação que proteja esta fonte de água. Esta 
cobrança se caracteriza como uma aplicação do princípio do protetor-recebedor 
(PPR) sendo  um pagamento por um serviço no qual o critério dominante é o de 
recuperação de custos.

Os pressupostos fundamentais para esta cobrança é a identificação de um 
serviço ambiental protegido por uma unidade de conservação pública ou privada, 
com custos de proteção devidamente quantificados, e, finalmente, usuários identi-
ficados proporcionalmente aos usos de cada um.  

Já existem algumas iniciativas visando a execução de projetos recompen-
sando a proteção destes serviços. Segundo o Dr.Rubens Born, a Compensação ou 
Prêmios por Serviços Ambientais, uma iniciativa da Organização Não Governa-
mental- ONG Vitae Civilis (CSA) tem como principal objetivo transferir recursos, 
monetários ou não monetários, para aqueles que ajudam a conservar ou produzir 
tais serviços mediante a adoção de práticas, técnicas e sistemas na agricultura, na 
indústria, no meio urbano, por exemplo, e que até o momento sejam não obriga-
tórios. Importante ressaltar que esse trabalho é usufruído por todos, então é justo 
que tais pessoas recebam incentivos da parte que se beneficia2.

No Acre, O governador Jorge Viana colocou em discussão, em 2006, uma 
minuta de projeto de lei criando, no Estado do Acre, um Sistema de Pagamento 
por Serviços Ambientais listando beleza cênica, recursos hídricos, seqüestro de 
carbono e conservação da biodiversidade

-Na Lei Complementar estadual que instituiu o Sistema Estadual de Unida-
des de Conservação do Estado do Amazonas encontramos, no seu glossário, uma 
definição bastante clara para serviços ambientais: “O armazenamento de estoques 
de carbono, o seqüestro de carbono, a produção de gases, água, sua filtração e 
limpeza naturais, o equilíbrio do ciclo hidrológico, a conservação da biodiversi-
dade, a conservação do solo e a manutenção da vitalidade dos ecossistemas, a 
paisagem, o equilíbrio climático, o conforto térmico, e outros processos que ge-
rem benefícios decorrentes do manejo e da preservação dos ecossistemas naturais 
ou modificados pela ação humana”.

Os serviços ambientais são distintos dos bens ambientais de uso direto e 
imediato, estes sim, com justa valoração de mercado como a madeira, óleos e 
essências, sementes e uso da água. Esta valoração, como vimos, ainda não ocorre 
com os serviços ambientais, embora haja interdependência entre ambos. 

Apenas o mercado de crédito de carbono já possui recente regulação especí-
fica o que sinaliza para o reconhecimento da importância e valoração econômica 

2  Rubens Harry Born é Coordenador executivo do Vitae Civilis - Instituto para Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz
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desses serviços como forma de evitar a exploração indiscriminada e irresponsável 
dos recursos naturais, buscando a adoção de práticas ecologicamente corretas pela 
sociedade. 

No caso dos créditos de carbono, com a ratificação e entrada em vigor do Pro-
tocolo de Quioto, foram estabelecidas metas distintas de redução desses gases para 
os países (5,2% na média, com relação aos níveis verificados em 1990), em função 
de suas responsabilidades históricas. Calcula-se que esse montante equivaleria a 
algo em torno de 714 milhões de toneladas de gases por ano. Como complementa-
ção às medidas e políticas domésticas, o Protocolo ainda definiu mecanismos adi-
cionais de implementação – permitindo que a redução de emissões e/ ou seqüestro 
de carbono por parte dos países desenvolvidos pudessem ser obtidos além de suas 
fronteiras nacionais. São eles a Implementação Conjunta, o Comércio de Emissões 
e os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo- MDL. Esse último, derivado de uma 
proposta brasileira, é o único que permite a participação de países em desenvolvi-
mento, e tem o poder de oferecer benefícios a diversos agentes sociais.3 

Fruto de uma proposta brasileira, o MDL tem por objetivo prestar assistência 
às Partes para que viabilizem o desenvolvimento sustentável através da imple-
mentação da respectiva atividade do projeto e contribuam para o objetivo final 
da Convenção, além de prestar assistência também às Partes do Anexo I para que 
cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões 
de gases de efeito estufa. Ou seja, as atividades contidas nos projetos de MDL, de 
um lado, estimulam investimentos externos em países mais carentes e, de outro, 
ajudam as Partes do Anexo I a atingirem suas metas de redução de emissão de 
gases de efeito estufa. 

O Brasil, a exemplo de outros países, também está preparando uma le-
gislação específica adequada ao protocolo e tem elaborado alguns programas 
oficiais relativos às mudanças climáticas - como é o caso do Pró-Carbono e o 
Pró-Ambiente.

9. CONCLUSÃO

Não há dúvidas sobre a necessidade de incentivos e contrapartidas  para 
a criação e manutenção das RPPNs, muito embora, em 18 anos de convivência 
diária com tal modalidade de processos podemos afirmar, que, embora haja inte-
ressados em dizer o contrário, o maior incentivo à criação de RPPNs é a intenção 
de preservação, por parte de seus proprietários.

Segundo Fernandez, “ mais do que nunca, é preciso conhecer e entender 
para conservar. Mas, para conservar é preciso também amar.  Se quisermos ter 
sucesso em conservação da natureza, precisamos de uma outra lógica, diferente 
de nossa lógica econômica atual.  Só vamos poder conservar a natureza se o 
fizermos para o bem da própria natureza”.

3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - Guia de orientação da UNCTAD- www.ambientebrasil.com.br
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Infelizmente, o homem nunca prestou muita atenção ao valor intrínseco da 
natureza, nem entendeu que a terra é uma das mais relevantes unidades de sobre-
vivência. E, esta lógica, decorrente do conhecimento e do amor, ninguém conhece 
melhor do que o próprio dono da terra, que conhece sua importância, suas fragili-
dades e ameaças que a cercam

Entretanto, os custos para a salvaguarda de serviços ambientais extrapolam, 
muitas vezes, a capacidade financeira dos proprietários de RPPNs face às muitas 
ameaças existentes. A busca pela autosustentabilidade das unidades de conserva-
ção encontra, nos artigos 47 e 48 do SNUC uma importante ferramenta que deve 
ser devidamente regulamentada para alcançar sua efetividade.

Comando legal obrigatório, estes artigos do SNUC, só se efetivarão à luz 
de regulamentação precisa, onde atores, fornecedores de serviços ambientais e 
usuários sejam de fácil identificação e todos os pressupostos sejam previstos, para 
uma aplicação segura e eficiente.
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meIo AmbIente e Controle  
de PolítICAs PÚblICAs

VidAL serrAno nunes Júnior
Promotor de Justiça em São Paulo, Mestre e Doutor em Direito 

pela PUC-SP, Professor de Direito Constitucional da PUC-SP e da 
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, Presidente 
do Conselho Diretor do IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor e Presidente do Centro Santo Dias de Defesa dos 

Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo

O controle das políticas públicas constitui tema de destacada importância em 
vários cenários institucionais, dentre outros, o atinente às questões ambientais.

A preservação do meio ambiente, como é de conhecimento geral, foi alçada, 
em primeiro lugar, à condição de princípio de nossa ordem econômica. Fundada 
na livre iniciativa, a ordem constitucional da economia preconiza que o desenvol-
vimento econômico deve se pautar pela preservação do meio ambiente, apontan-
do, por este modo, o dever de atividades ecologicamente sustentáveis.

Para a proteção de valores constitucionais, como os ora em análise, a Consti-
tuição se vale de diversos meios. Em matéria de proteção ambiental, quer parecer 
que a forma prioritariamente empalmada pelo art. 225 de nossa Lex Major, tenha 
sido a criação de um sistema administrativo de tutela dos interesses ambientais.

Em outras palavras, por meio de atribuição de competências a órgãos públi-
cos, consagrou-se o princípio de que qualquer atividade nociva ao meio ambiente 
deve se sujeitar ao controle de organismos públicos, competentes, quer para a 
chancela do ato – havendo conformidade às normas de proteção, quer para a ema-
nação de medidas de compensação ou reparação de eventuais danos.

Ratificando tal ponto de vista, a dicção das disposições encontradiças ao 
longo do indigitado art. 225, que impõe ao “Poder Público” o dever de defesa 
do meio ambiente (caput), incumbindo-lhe ainda o exercício das competências 
consagradas nos incisos I a VII, do § 1º, do mesmo artigo, bem como, no § 2º, 
atribuindo-lhe o poder-dever de avaliar qual a solução técnica adequada para a 
recuperação do meio ambiente degradado.

Destaque-se, nesse sentido, que o inciso IV, do § 1º, do cogitado dispositivo 
constitucional, alude ainda à necessidade de estudo de impacto ambiental para a 
realização de obras e atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, que, 
decerto, só poderão ser legalmente implementadas após a obtenção do respectivo 
licenciamento ambiental.

Destarte, quer parecer que a lógica das disposições constitucionais de pro-
teção ambiental foi a de, por um lado, consagrar direitos, em regra desafiadores 
de interesses difusos, e de, por outro lado, atribuir ao Poder Público competên-
cia para a avaliação de compatibilidade entre o desenvolvimento econômico e a 
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sustentabilidade do ecossistema, bem como para a emanação de medidas aptas à 
proteção e restauração do meio ambiente degradado.

De certo modo, os órgãos públicos encarregados da tutela ambiental, nessas 
avaliações, estão vestidos de poder-dever discricionário, ressaltando-se, porém, 
que, em tais hipóteses, embora existente um âmbito de discricionariedade, a nor-
ma jurídica empalma fins a serem alcançados, submetendo-se, desta feita, ao con-
trole judicial de sua atividade.

Vale transcrever, neste ponto, a lição de MARIA SYLVIA ZANELLA DE 
PIETRO:

“Entretanto, além desse sentido amplo em que se pode considerar a finalida-
de do ato, existe outro, mais restrito, que designa o resultado específico que cada 
ato deve produzir, conforme definido na lei; nesse sentido, se diz que a finalidade 
do ato administrativo é sempre a que decorre explícita ou implicitamente da lei.

Sob esse aspecto, a finalidade do ato é sempre vinculada pela lei; não há, aí, 
qualquer margem de discricionariedade para a Administração, pois é o legislador 
que define a finalidade que o ato deve alcançar, não havendo liberdade de opção 
para  a autoridade administrativa;”1

 Com efeito, na tripartição constitucional de funções, consagra-se que ao Po-
der Legislativo cabe a elaboração normativa, ao Executivo a sua implementação 
por impulso oficial e ao Judiciário o julgamento dos casos controvertidos que lhe 
são submetidos a tutela.

A função executiva, nessa ordem, se concretiza por meio do ato administra-
tivo, que, à evidência, deve concretizar a vontade da lei.

Na elaboração da norma, freqüentemente o legislador atribui ao adminis-
trador a assim chamada competência administrativa discricionária, caso em que 
este fica vestido do dever (ou poder) de identificar e realizar as ações que melhor 
concretizem os objetivos da lei que lhes serve de alicerce.

Vale transcrever, neste ponto, a sempre oportuna lição de CELSO ANTO-
NIO BANDEIRA DE MELLO:

“Mesmo sem profundar argumentação sobre o assunto, registramos nosso 
entendimento de que o fundamento da discricionariedade (ou seja, a razão pela 
qual a lei a instituiu) reside, simultaneamente, no intento legislativo de cometer 
ao administrador o encargo, o dever jurídico, de buscar identificar e adotar a 
solução apta para, no caso concreto, satisfazer de maneira perfeita a finalidade 
da lei...” 2

Nesse sentido, parece claro que a possibilidade de controle judicial, em nível 
de tutela difusa, das políticas públicas em matéria ambiental pode se dar, funda-
mentalmente, de duas distintas maneiras.

Em primeiro lugar, pensando-se na existência de competências atribuídas 
a um órgão público, quer para avaliar situações, de caráter técnico ou fático,  
quer para a emanação de medidas concretas de proteção, eventual  ação coletiva 

1  DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 2ª edição/São Paulo. Atlas, pág. 86.
2  Curso de Direito Administrativo, Ed. Malheiros, 11ª edição, pág. 637, g.n.
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pode, escorada numa interpretação extensiva do art. 102, da Lei 8078/80, ser 
proposta em face do próprio Poder Público, visando jungi-lo a adoção de me-
didas aptas à cessação de atos de degradação, bem como à expedição de ordens 
predispostas a interferir na esfera privada para o aperfeiçoamento dos valores 
clausulados em lei.

O provimento final, como preleciona KAZUO WATANABE, “deverá consis-
tir numa ordem ou num mandamento, dirigido à autoridade responsável pelo Po-
der Público competente, para adotar as providências preventivas mencionadas”.3

Assim, pensando-se no uso indiscriminado, em uma determinada região, 
de um inseticida com nível de toxidade não permitido, ao invés dos legitimados 
se baterem pela identificação de dezenas ou centenas de produtores que estejam 
degradando o meio ambiente, pode-se perfeitamente vislumbrar a propositura 
de uma única ação em face do órgão público competente, para que ele seja 
efetivamente compelido à adoção das medidas necessárias à cessação dos atos 
de degradação. No mesmo sentido, pensando-se na fórmula de detergentes que 
contenham insumo cuja dispensação na natureza trará prejuízos ambientais, é 
perfeitamente possível uma ação direcionada contra o órgão público, compelin-
do-o a uma fiscalização eficiente.

Em segundo lugar, cuidando-se igualmente de normas constitucionais e 
legais que atribuem direitos subjetivos a seus destinatários, pode-se vislumbrar 
a busca de uma tutela jurisdicional diretamente contra o agente da degradação 
ambiental.

A idéia de direito subjetivo, como já pronunciava Kelsen, se encontra estrei-
tamente vinculada ao direito objetivo no qual se alicerça. Aquele constitui uma 
espécie de reflexo deste.

Nas palavras de MIGUEL REALE:
“Segundo esse mestre da Teoria Pura do Direito, o direito subjetivo não é se-

não uma expressão do dever jurídico, ou, por outras palavras, um reflexo daquilo 
que é devido por alguém em virtude de uma regra de direito.

Direito objetivo e direito subjetivo, no pensamento Kelseniano, são ape-
nas posições distintas do Direito, que é um único sistema lógico-gradativo de 
normas.”

Assim, se o art. 225 da Constituição afirma que todos têm direito a um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, cada 
indivíduo, isoladamente, possui o direito em causa.

Há de se notar, porém, que o direito apresenta um correlato dever de obser-
vância da norma estudada (inclusive por instituições públicas que podem se colo-
car como agentes da degradação), cujo descumprimento faz nascer o interesse em 
uma tutela jurisdicional que previna a degradação ou, em caso de impossibilidade, 
que determina a restauração possível, inclusive por meio de eventual indenização 
a ser revertida ao Fundo de Interesses Difusos.

3  .- CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COMENTADO PELOS AUTORES DO ANTEPROJE-
TO. Forense Universitária. 8ª edição, pág. 901.
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Tratando-se, porém, de tutela que necessariamente alcançará a mais de uma 
pessoa, e de forma indivisível, aponta nossa legislação que o meio adequado ou 
será a ação popular (por qualquer cidadão) ou a ação civil pública (por um de seus 
legitimados). 

ConClusão

Quer parecer, deste modo, que, em primeiro lugar, é inegável a possibilidade 
de controle judicial das políticas públicas ambientais; em segundo lugar, que a 
ação, vestida de caráter mandamental, pode ser endereçada ao órgão público que, 
por lei, foi imbuído de competência para a adoção das medidas administrativas 
de prevenção; em terceiro lugar, pode a instituição pública, ou privada, que des-
respeite o dever oriundo da norma na qual o direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado se enlastra ser objeto da ação judicial, visando a prevenção ou 
a reparação de eventual dano ambiental.  
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1. Introdução

A poluição e suas conseqüências para o meio ambiente é assunto cuja dis-
cussão cresce a cada dia. Os jornais diariamente noticiam os problemas ambien-
tais locais, regionais e internacionais. Revistas semanais, filmes, reportagem 
televisivas, todos os meios de comunicação levam à população as notícias mais 
recentes. A preocupação tornou-se realidade. O futuro chegou, a elevação da 
temperatura é fato que se sente e não mais fato que apenas se discute. Terra, 
ar e água sofrem diariamente as conseqüências da ambição e do consumismo 
irrefreado do homem. Crianças, movidas pelas lições de educação ambiental 
recebidas no primeiro grau, repreendem seus pais pelo mau uso da água ou por 
lançarem lixo às vias públicas.

Estes fatos da vida contemporânea fazem do Direito Ambiental, novo ramo 
do Direito, com princípios, doutrina e regras próprias, não apenas o irmão mais 
novo da família, mas sim o mais importante de todos. É que dele dependem os 
demais.

Em meio a esse misto de conscientização e procedimentos incorretos há, to-
davia, estudo que passa ao largo dos estudiosos. Refiro-me aos efeitos do tráfego 
de veículos sobre a poluição do ar e sonora, seu controle, fiscalização e repressão. 
E mais, os efeitos do trânsito sobre o aquecimento global.  Aí está campo inex-
plorado, certamente porque a ação do Poder Público não se dá pelos órgãos am-
bientais, mas sim por braços da administração, cuja atribuição não é exatamente 
ambiental. Daí porque é menor o interesse  no tema e raras – melhor seria dizer 
inexistentes – as ações judiciais destinadas a coibir estas práticas nocivas, ficando 
os precedentes restritos a discussões sobre penas administrativas impostas pelos 
órgãos de fiscalização do trânsito de veículos.
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2. IndÚstrIA AutomobIlístICA, tráFeGo de veíCulos e PoluIção

A indústria automobilística encontra no Brasil mercado propício ao seu de-
senvolvimento. A instalação de fábricas é precedida de concessão de benefícios 
fiscais. A produção acompanha o aquecimento da economia. A aquisição é fa-
cilitada por financiamentos que, muito embora longo (chegam a ter 7 anos de 
duração), têm o atrativo das prestações baixas. Lucram as empresas, o Estado, 
pelo recolhimento de tributos, os trabalhadores, face à criação de milhares de 
empregos diretos e indiretos e, por fim, a população, principalmente a de menor 
poder aquisitivo, que tem acesso a veículos novos e modernos.

No entanto, o preço que se paga por esse desenvolvimento econômico é ele-
vado. Registra a imprensa que a produção de veículos foi de 3,4 milhões em 1990 
a 5,1 milhões em 2000 e, referindo-se à cidade de São Paulo, que “o aumento da 
frota só reflete no crescimento dos congestionamentos. Nos últimos três anos, a 
média diária de vias de lentidão saltou de 77 km para 90 km, durante a manhã, e 
de 114 km para 128 km a tarde”1. O fenômeno é mais grave na capital paulista, 
face ao elevado número de veículos que nela transitam (a previsão é de 6 mi-
lhões em 2008), mas existe em todas as cidades médias ou grandes do Brasil. Por 
exemplo, em Florianópolis, SC, reportagem jornalística com o título: “Trânsito 
congestionado. Capital pára aos poucos”, revela as recentes dificuldades com o 
aumento da frota de automóveis2. E não há o que atenue tal situação. O sistema 
de transporte coletivo é insatisfatório na maioria das cidades, o metrô é quase ine-
xistente face aos custos de sua implantação e o transporte solidário não faz parte 
dos hábitos do brasileiro. 

O resultado do agravamento dos problemas do trânsito urbano, do ponto 
de vista psicológico, é pouco conhecido. Mas é evidente que o estresse agrava 
as relações humanas, com sensível perda da cordialidade, solidariedade e outros 
atributos do bom viver em sociedade. O prejuízo econômico também é indescri-
tível, fruto de compromissos adiados e metas descumpridas. Mas não são estes 
aspectos o objeto deste tópico. Aqui interessam os danos à saúde dos munícipes. 
Reportagem jornalística revela que “fiscais da CET têm pressão alta e ritmo cardí-
aco com baixa capacidade de resposta ao stress”3. Os fiscais referidos pertencem à 
Companhia de Engenharia de Tráfico e passam todo o tempo de trabalho sofrendo 
os efeitos do óxido de enxofre, do óxido de nitrogênio e do monóxido de carbono 
em seus organismos.

O recrudescimento do problema, que inclusive importa em gastos elevados 
da rede pública de saúde com as vítimas da poluição atmosférica, levou o Municí-
pio de São Paulo a adquirir um sensor de raios infravermelhos e ultravioletas que 
processa imediatamente o nível de poluição e, se este for superior ao permitido, 
tira uma foto da placa do veículo. Tal aparelho, já posto em prática, fica dentro 

1  Folha de São Paulo, 21.2.2008, C5.
2  Diário Catarinense, 30.3.2008, p. 4.
3   O Estado de São Paulo C4, 16/9/2007
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de uma Van e, por ora, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente não 
multará os infratores. A intenção é exigir a avaliação no licenciamento anual e 
retirar do trânsito os veículos poluidores4.

3. o AGrAvAmento do AQueCImento GlobAl

O aquecimento global é um fato inquestionável. Os resultados aí estão e 
vão desde o reconhecimento do calor na própria pele e tornando rotineiras as 
notícias de descongelamento da calota polar, inundações e enchentes. Estas, 
segundo Robin Clarke e Janet King, afetam milhões de pessoas todos os anos. 
Quase sempre consideradas “desastres naturais”, muitas se agravam por causa 
do desmatamento, da drenagem das zonas úmidas e da tentativa de controlar o 
fluxo dos rios.5  

Os gases expelidos pelos veículos contribuem também para o chamado efei-
to estufa, disto resultando o aquecimento global. Um carro normal atinge por 
ano, poluição equivalente a 190,0 kg de monóxido de carbono (CO) e de 13,0 de 
monóxido de carbono (NOx). Cabe anotar que altos níveis de CO estão associa-
dos a prejuízo dos reflexos, da capacidade de estimar intervalos de tempo e no 
aprendizado. Causa alterações no sistema cardiovascular e pode levar à morte 
por asfixia.6 

Focando o tema na parcela de contribuição dada pela frota de veículos no 
planeta, é preciso dizer que no Brasil ainda não se cogita da produção de carros 
econômicos e menos poluentes, movidos a hidrogênio, motores elétricos ou com 
combustível chamado de E85, que combina 85% de álcool e 15% de gasolina7.  

Apesar disto o Ministério da Ciência e Tecnologia elaborou relatório sobre as 
emissões de gases de efeito estufa no setor energético por fontes móveis, tentando 
ter o controle do problema.8 Por outro lado, foi criado pelo Ministério do Meio 
Ambiente e pelo IBAMA o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 
Automotores (PROCONVE), que, nas palavras de Ana Cristina Casara, é o mais 
importante para o combate às emissões de gases de efeito estufa. Seu principal 
objetivo é reduzir a contaminação atmosférica por meio da fixação de limites 
máximos de emissão, induzindo o desenvolvimento tecnológico dos fabricantes e 
determinando que os veículos e motores atendam àqueles limites máximos.9 

Evidentemente, são louváveis estas iniciativas do Poder Executivo. Mas não 
dispensam outras tantas que devam ser tomadas, inclusive na esfera do Poder 
Judiciário. 

4  O Estado de São Paulo, C7 e C9. 04/11/2007.
5  CLARKE, Robin e KING, Janet. O Atlas da Água.São Paulo: Publifolha, 2005, p. 70.
6   O Estado de São Paulo, C4, 16.09.2007.
7  Gazeta do Povo, Curitiba, “Detroit se rende ao econômico”, C. Automóveis, 1-3, 20.1.2008.
8  Vide “Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa. Relatórios de Referência”.
Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2006.
9  CASARA, Ana Cristina. Sustentabilidade do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Dissertação defendida  na Ponti-
fícia Universidade Católica do Paraná em 13.12.2007. Curitiba: PUC/PR, 2007, p.170.
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4. A PArtIlhA ConstItuCIonAl AdmInIstrAtIvA sobre A mAtérIA

A Constituição Federal protege o meio ambiente, de forma genérica, no 
artigo 225, nele deixando expresso que o meio ambiente ecologicamente equili-
brado é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Passando  do 
geral ao específico, o art. 22, incs. IX e  XI, atribui à União, em caráter privati-
vo, legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes e sobre trânsito 
e transporte.

No art. 23 a Lei Fundamental trata da competência comum material, que 
significa o poder de fiscalizar. Ela dá poder à União, Estados e Municípios para 
proteger o meio ambiente e combater a poluição (inc. VI) e para estabelecer e 
implantar política de educação do trânsito (inc. XII). Por outro lado, aos municí-
pios cabe organizar e prestar os serviços públicos de transporte coletivo urbano, 
conforme art. 30, inc. V, da Lei Maior.

Nesta partilha pouco clara, como de resto também nas outras existentes em  
nossa Carta Magna, não fica evidente o que cabe a cada ente da nossa Federação. 
Mas as formulações genéricas dos artigos citados permitem concluir que a todos 
se permite fiscalizar e combater a poluição sob qualquer forma e, entre elas, por 
óbvio, a causada por veículos. Tanto sonora quanto atmosférica. E é o que vem 
sendo feito por órgãos distintos, ambientais estaduais, da Polícia Rodoviária e 
também da fiscalização municipal do trânsito.

5. A leGIslAção do trânsIto e A PoluIção

Neste item a análise se limita à legislação do trânsito, porque no Brasil não 
existem leis específicas sobre medidas preventivas ou repressivas contra o aque-
cimento global. Posta a premissa, no âmbito federal, a Lei 8.723, de 28.10.1993, 
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores  e no 
seu art. 1º, considerando explicitamente como integrantes da Política Nacional do 
Meio Ambiente os fabricantes de motores e veículos automotores e os fabricantes 
de combustíveis, determina medidas e prazos destinados para reduzir os níveis de 
emissão de monóxido de carbono e outros poluentes nos veículos comercializa-
dos no país. No art. 15 ordena aos órgãos ambientais em nível federal, estadual e 
municipal que monitorem a qualidade do ar atmosférico e estabeleçam programas 
para o seu controle.

A lei referida, contudo, não estabelece sanções. Estas estão previstas em leis 
estaduais que tratam do meio ambiente de forma genérica ou, especificamente, no  
Código de Trânsito Brasileiro, Lei  9.503/1997. Nele a matéria é regida em vários 
dispositivos. Merece menção desde logo o art. 10. Vejamos:

Art. 10. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, com sede no Distrito 
Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da 
União, tem a seguinte composição: 
VI - um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; 
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Ao colocar um representante do Ministério do Meio Ambiente no CON-
TRAN, o legislador revelou sua preocupação com os reflexos do tráfego urbano e 
rural sobre um meio ambiente que se pretende ecologicamente equilibrado.

Em seguida, merecem menção os artigos seguintes:

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de con-
trole de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, 
que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN 
para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes 
e ruído.
Art. 230. Conduzir o veículo:
XVIII - em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou repro-
vado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, 
prevista no art. 104;
Art. 231. Transitar com o veículo:
III - produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados 
pelo CONTRAN;

Vejamos, agora, algumas leis estaduais. No Estado do Rio de Janeiro o 
Decreto-lei 134, de 16.06.1975, dispõe sobre a prevenção da Poluição do Meio 
Ambiente e dá outras providências. No seu art. 1º define poluição como qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, cau-
sada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 
que, direta ou indiretamente, seja nociva ou ofensiva à saúde, à segurança e ao 
bem-estar das populações, crie condições inadequadas de uso do meio ambiente 
para fins públicos, domésticos, agropecuários, industriais, comerciais e recrea-
tivos, ocasione danos à fauna, à flora, ao equilíbrio ecológico, às propriedades 
públicas e privadas ou à estética ou não esteja em harmonia com os arredores 
naturais. No art. 9º estabelece penalidade aos que causarem poluição, inclusive ao 
ar, entre elas a pena de multa.

No Estado de São Paulo a matéria é tratada na Lei 991, de 31.05.1976, que 
dispõe sobre o controle da poluição e do meio ambiente. Este antigo diploma le-
gal, ainda em vigor, dá a seguinte definição:

Art. 2º - Considera-se poluição do meio-ambiente a presença, o lançamento ou 
a liberação, nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria 
ou energia, com intensidade, em quantidade, de concentração ou com carac-
terísticas em desacordo com as que forem estabelecidas em decorrência desta 
Lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o ar ou solo:
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - inconvenientes ao bem estar público;
III - danosos aos materiais, à fauna e à flora;
V - prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 
normais da comunidade.

As penalidades aos infratores da lei estadual estão previstas no seu artigo 8º 
e, em realidade, acabam sendo as mesmas que a Lei 9.605, de 12.02.1998, men-
ciona atualmente, ou seja, advertência, multa, embargos, suspensão de atividades 
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e outras assemelhadas.  A lei ambiental paulista foi regulamentada pelo Decreto 
nº 8.468, de 08.09.1976, e este diploma, no art. 32,  atribui  à CETESB - Com-
panhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a prerrogativa  de atuar com 
exclusividade no combate à poluição no território do estado.  Na sua atuação a 
CETESB vale-se, desde 1998,  da Escala Ringelman Calorimétrica10 estabelecida 
pelas Normas Brasileiras de Regulamentações. Trata-se de um disco dividido em 
cinco partes coloridas, indo do cinza ao preto, que permite ao fiscal que examina 
um caminhão que está expelindo fumaça saber o grau de poluição existente e, se 
estiver acima do permitido, aplicar a multa.

A Polícia Rodoviária Estadual também pode lavrar autos de infração, com 
base no Código de Trânsito Brasileiro, mas daí o enfoque é outro (trânsito nas 
rodovias), muito embora o resultado seja o mesmo (proteção atmosférica ou de 
ruídos). Caso o infrator, vencido na esfera administrativa, não quite a multa, a 
execução fiscal será proposta pela Procuradoria Geral do Estado, que tem legiti-
midade para ingressar em Juízo. Todavia, segundo o art.  131, §

 
2º, do  Código de 

Trânsito Brasileiro, o Certificado de Licenciamento Anual será expedido somente 
estando quitados os débitos relativos a  multas de trânsito e ambientais, vinculadas 
ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.  
Este tem sido um fator de desestímulo à prática de infrações de trânsito nocivas 
ao meio ambiente.

6. o ProCesso AdmInIstrAtIvo

Sob a ótica do Código de Trânsito Brasileiro, a competência é repartida entre 
a União, Estados e Municípios, da seguinte forma:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
XIII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos 
automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de 
dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 
XV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veícu-
los automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, 
além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambien-
tais locais; 
Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, 
no âmbito de sua circunscrição: 
XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos ve-
ículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 
66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando 
solicitado; 

10  Vide sobre a Escala Ringelman Calorimétrica, o sítio: www.cetesb.sp.gov.br.
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Percebe-se que, nesta divisão de competências administrativas, a União fica 
com as rodovias federais, que fiscalizará através da sua Polícia Rodoviária Fede-
ral. Os estados-membros, com as rodovias estaduais, onde atuarão através das 
Polícias Rodoviárias Estaduais, braço da Polícia Militar. Mas não só através delas, 
já que os estados podem atuar também através de seus órgãos ambientais especí-
ficos, se lei própria assim dispuser. Finalmente, aos municípios cumpre a polícia 
administrativa no âmbito de seu território, o que alguns exercem de forma direta e 
outros através de empresas concessionárias. Há, ainda, os que se  limitam a deixar 
o controle por conta do estado.

As infrações administrativas estão previstas nos arts. 230 e 231 do CTB. A 
primeira, prevista no inc. XVIII do primeiro dispositivo,  consiste em  conduzir o 
veículo  reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluen-
tes e ruído, prevista no art. 104, infração esta considerada grave e que permite a 
imposição de multa e a  retenção do veículo para regularização. A segunda, fixada 
no inc. III do mencionado art. 231, importa em transitar com o veículo  produzin-
do fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. 
A sanção é idêntica à anterior, ou seja, multa e retenção do veículo.

Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, cabe à autoridade ad-
ministrativa lavrar o competente auto de infração, nos termos do art. 280 do CTB.  
Na esfera de atribuições da Polícia Rodoviária Federal, órgão vinculado ao Minis-
tério da Justiça e a quem cabe o “patrulhamento ostensivo das rodovias federais” 
(Constituição Federal, art. 144, § 3º), a defesa deve ser apresentada às Comissões 
Administrativas de Defesa de Autuação - CADA, coordenadas pela Divisão de 
Multas e Penalidades, conforme Portaria nº 1.375, de 02.08.2007, que é o Regi-
mento Interno do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Eventual recurso 
contra esta primeira decisão na esfera administrativa deverá ser interposto para a 
Junta Administrativa de Recursos de Infração do referido Departamento. – JARI/
PRF, com fulcro nos arts. 16 e 17 do CTB e na Portaria nº 119, de 19.03.1997, do 
Ministro de Estado da Justiça. Resta ao interessado, ainda, uma terceira instância 
administrativa, ou seja, o  Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN ou o Co-
legiado da Polícia Rodoviária Federal, com fulcro nos arts.12, XII, e 289, ambos 
do Código de Trânsito Brasileiro.

No âmbito dos estados, cada ente da Federação definirá a quem cabe jul-
gar o recurso na esfera administrativa e aplicar a penalidade cabível. Eviden-
temente, por vezes é difícil ao infrator exercitar sua defesa, por falta de regras 
claras, nem sempre postas à disposição para exame na internet. Na forma do 
art. 16 do CTB,  junto a cada entidade ou órgão executivo de trânsito ou rodo-
viário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, ór-
gãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra 
penalidades por eles impostas. As JARIS têm por finalidade principal julgar os 
recursos interpostos pelos infratores. O art. 289 disciplina a matéria, determi-
nando que o recurso seja apreciado em 30 dias e qual será o órgão competente 
para julgar no âmbito da União (CONTRAN ou Junta) e que, na esfera dos 
estados, municípios e Distrito Federal caberá ao CETRAN e CONTRANDIFE, 
respectivamente.
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Por exemplo, no estado do Paraná, a defesa prévia da autuação de Infra-
ções de Trânsito nas Rodovias Estaduais deve ser apresentada ao Diretor-Geral do 
DER/PR no prazo de 30 dias contados da lavratura do Auto de Infração ou da data 
de expedição da Notificação Postal. Se indeferido este recurso, o infrator será no-
tificado da imposição de penalidade, sendo-lhe concedido o prazo de 30 dias para 
efetuar o recolhimento da multa, com o benefício de 20% de desconto ou, mesmo 
sem o recolhimento da mesma, apresentar novo recurso. Este novo pedido  será 
analisado e julgado pela Junta Administrativa de Recursos de Infração do DER 
- JARI/DER/PR, com fulcro no art. 16 e 17 do Código  de Trânsito Brasileiro. 
Se novamente o resultado for desfavorável ao usuário, este poderá impetrar novo 
recurso no mesmo local, ao Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN, acompa-
nhado do comprovante do respectivo recolhimento da multa, cópia do indeferi-
mento do recurso da JARI e dos documentos apresentados no recurso de infração, 
com fulcro no art. 14 da Lei  9.503/1997, CTB. Caso o recurso seja provido, o 
depósito será devolvido ao recorrente.

7. A JurIsPrudÊnCIA dos trIbunAIs 

A pesquisa de jurisprudência deste estudo abrange Tribunais Estaduais e Fe-
derais. Na esfera estadual, concentra-se em apenas três Tribunais de Justiça, face 
às peculiaridades de que se revestem e porque seria complexa a pesquisa nos 27 
Tribunais estaduais brasileiros.  Por outro lado, à toda evidência, os precedentes 
não se referem a aquecimento global, pois este é tema ainda virgem nos Tribunais 
brasileiros. Vejamos primeiro os Tribunais Estaduais.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por força de uma reforma adminis-
trativa que o modernizou, é considerado atualmente o mais célere no julgamento 
dos recursos. Com 169 Desembargadores, a matéria relacionada à poluição por 
veículos é decidida por suas Câmaras Cíveis. A leitura dos precedentes leva à 
conclusão de que o tema é encarado com rigor, ou seja, com nítida preocupação 
de manter o ambiente ecologicamente equilibrado. Confira-se:

Meio ambiente. Estado. Norma supletiva. Veículo automotor. Fumaça. Polui-
ção. Multa. A norma estadual que dispõe sobre as penalidades por afronta ao 
nível permitido de emissão de fumaça por veiculo automotor, editada no âmbito 
da competência supletiva e especifica sobre a matéria, observados os critérios 
da norma federal e geral, harmonizava-se com o ordenamento constitucional 
anterior, harmoniza-se com o atual, e afigura-se válida e eficaz como supedâ-
neo de aplicação da respectiva multa. (DSF)
(TJRJ, Ap. Cível 2001.001.22423, 5ª. Câm. Cível, Rel. Des. Milton Fernandes 
de Souza, j. 29.01.2002).

Embargos à execução. Improcedência. Apelo insurge-se quanto à multa aplica-
da pela FEEMA pelo excesso de emissão de fumaça negra por coletivo. Confe-
rido ao estado o dever de fiscalizar e limitar a atuação de seus administrados, 
gozando de mecanismos próprios para fazer prevalecer o interesse da cole-
tividade sobre o interesse do particular. Ao restringir atividades nocivas que 
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possam prejudicar o cidadão. A empresa apelante, notificada, em sede adminis-
trativa, para que reparasse a irregularidade e pagamento de multa, não impug-
nou, administrativamente, o auto de constatação, o que presume a veracidade, 
do dano ao meio ambiente. Valido o ato administrativo, não há que se falar em 
nulidade. Rejeição da preliminar. O atraso na citação da embargante deveu-se 
às dificuldades do serviço cartorário. Conhecimento e improvimento do apelo.
(TJRJ, Ap. Cível 2000.001.19487, 17ª Câm. Cível. Des. Raul Celso Lins e Silva, 
j. 21.03.2001).

Embargos de Devedor em execução fiscal. Competência concorrente dos Esta-
dos em legislar sobre poluição ambiental, inclusive fumaça de ônibus. Validade 
da escala Ringelmann para aferir a poluição. Absolvição em sede penal por 
insuficiência de prova não impede responsabilidade civil. A jurisprudência tem 
decidido de modo uniforme que os Estados possuem competência para legislar 
sobre o meio ambiente, inclusive sobre excesso de fumaça expelido por coleti-
vos. A competência que antes era supletiva, hoje e’ concorrente. O método Rin-
gelmann, embora criado no séc. XVIII, e’ ate’ a presente data, bastante eficaz 
para medir a poluição causada por fumaça, quer seja originaria de ônibus ou 
chaminés industriais. A sentença em sede penal somente impede a responsabi-
lização civil se reconhece a tese defensiva de negativa de autoria. Quando a 
absolvição decorre de insuficiência probatória, nenhuma vinculação traz ao 
processo civil. Desprovimento do recurso. (WLS)
(TJRJ, Ap. Cível 1997.001.05604, 10ª Câm. Cível. Des. Raul Joaquim Alves de 
Brito, j. 25.06.1998) 

Execução fiscal. Fumaça exalada por ônibus. Multas por poluição atmosférica. 
Padrões ambientais fixados por liberação da Comissão Estadual de Controle 
Ambiental - CECA. Fatos ocorridos na vigência da Constituição de 1969. Ar-
güição de inconstitucionalidade por invasão de competência legislativa. Limi-
tes do art.8º, inc. XVII, letra C e parágrafo único da Carta revogada. Alteração 
estabelecida no novo texto constitucional, conferindo competência comum à 
União, aos Estados e Distrito Federal, para proteger o meio ambiente e com-
bater a poluição. Legislação concorrente. Incidente de inconstitucionalidade 
que se torna despiciendo ante a aplicação do princípio da continuidade da or-
dem jurídica precedente. Fenômeno da recepção. Provimento do recurso para, 
acolhendo os embargos, trancar as execuções face a ilegalidade da multa, na 
época.
(TJRJ. Ap. Cível 1996.001.03920, 14ª Câm. Cível. Des. Marcus Faver, 
j.13.08.1996)

Apelação cível - Embargos à execução fiscal veículos e emissão de gases po-
luentes no meio ambiente - Escala Ringelmann - poder discricionário da admi-
nistração na escolha do método de aferição da poluição - ausência de incons-
titucionalidade na aplicação da multa - execução que deve prosseguir. Recurso 
desprovido. Sentença confirmada.
(TJRS. Ap. Cível 2005.001.15869, 12ª Câmara Cível. Des. Binato de Castro, 
j.20.09.2005)

Embargos do devedor. Execução fiscal. Cobrança de multa. Produção de fu-
maça por ônibus. Emissão acima dos níveis toleráveis. Deliberação da CECA. 
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Competência supletiva do estado para legislar. Anterior carta política. Cabi-
mento. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Recurso improvido. A emanação 
de fumaça por veículos automotores acima dos níveis toleráveis pelas normas 
de âmbito nacional, para o que se presta a aferir a Escala Ringelman, que não 
excluem o controle existente sobre aqueles em circulação no território estadu-
al, principalmente os de transporte coletivo, é fator de poluição que agride o 
meio ambiente e a qualidade de vida, sujeitando-se, pois, às medidas repressi-
vas da entidade do Estado integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente. 
Com apoio no Decreto-Lei n. 134/75 e na Lei Federal n. 6.938/81, a Delibera-
ção n. 618/85 da CECA - Comissão Estadual de Controle do Meio Ambiente, 
harmoniza-se com a competência supletiva do Estado para legislar sobre a 
matéria relacionada com a defesa e a proteção da saúde que lhe era assegurada 
pela anterior Constituição de 1969. (JRC)
(TJRJ. Ap. Cível 1996.001.00239, 3ª Câm. Cível. Antonio Eduardo F. Duarte, 
j. 27.08.1996)

Passando ao exame da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, cumpre inicialmente, esclarecer que se trata do maior Tribunal do mundo, 
com 400 magistrados atuando em caráter permanente, 360 como Desembar-
gadores e 40 como Juízes Substitutos de Segunda Instância, Juízes estes que 
ocupam cargos previstos em lei e que não são simplesmente convocados por 
certo espaço de tempo. O Tribunal paulista possui, desde 2005, uma Câmara 
Especial de Direito Ambiental, composta por 5 Desembargadores e 2 Juízes 
Substitutos de Segunda Instância. Trata-se de iniciativa de grande sucesso, 
posto que os julgamentos tornaram-se mais rápidos e com evidente elevação 
do nível técnico. Vejamos: 

Meio ambiente - Multa por emissão de fumaça fora dos padrões permitidos 
- “Fumaça preta” - Procedimento de autuação disposto no Regulamento da 
Lei 997/76 - Possibilidade de aplicação da multa com o veículo em movimento 
- Condições usuais de trabalho - Observância da NBR 6016 da ABNT - Licen-
ciamento de veículo - Existência de débitos de multas ambientais - Restrição 
prevista na Lei Estadual 997/76, no artigo 8°, § 11° - Admissibilidade - Pre-
cedentes jurisprudenciais - Devido processo legal administrativo obedecido - 
Autuada devidamente notificada das multas - UFESP - Possibilidade de sua 
utilização – Recurso não provido.
(TJSP. Ap. Cível 2911465300. Câmara Especial de Meio-Ambiente. Rel. J. G. 
Jacobina Rabello, j.10.12.2007)

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E MULTA AMBIENTAL - EMISSÃO 
DE FUMAÇA PRETA POR CAMINHÃO, ACIMA DO LIMITE PERMITIDO 
- NOTIFICAÇÕES POSTAIS DEVOLVIDAS AO REMETENTE - ENDEREÇO 
INCORRETO DECLINADO PELO ADMINISTRADO - CIÊNCIA DAS MUL-
TAS - PACTO CELEBRADO ENTRE OS INTERESSADOS PARA PARCELA-
MENTO DO DÉBITO. Ao administrado compete manter seu endereço correto e 
atualizado junto às repartições e agências públicas da administração direta, de 
sorte a poder ser notificado ou cientificado de fatos de seu interesse. Se não o 
faz, omitindo-se, não pode alegar falta de notificação, mormente se as notifica-
ções foram comprovadamente enviadas ao endereço por ele declinado. Multas, 
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ademais, que dizem respeito a poluição ambiental ocasionada por veículos com 
motores desajustados, observada a utilização da escala Ringelmann. Recurso 
ao qual se dá provimento.
(TJSP. Apelação Sem Revisão 3356365900. Câmara Especial de Meio-Ambien-
te. Rel. Regina Capistrano,  j.21.11.2007)

 MULTA AMBIENTAL - CETESB - autuações de veículos da autora - poder de 
polícia delegado constante da lei que criou a entidade - legitimidade formal da 
autuação ilegitimidade material - multas impostas com os veículos em movimen-
to, no meio do tráfego, sem que tenham sido devidamente avaliados de forma 
criteriosa parei que se pudesse saber se efetivamente estavam ou não poluindo o 
ambiente Violação do princípio da ampla defesa, pois o particular se vê impossi-
bilitado de contestar a autuação por falta de dados concretos, técnicos, sobre a 
alegada poluição ~ ação anulatória procedente - recursos improvidos.
(TJSP. Apelação Com Revisão 3199975800. 1ª Câmara de Direito Público. Rel. 
Franklin Nogueira, j.23/10/2007)

MULTA DE TRÂNSITO - Infração ambiental - Emissão de fumaça preta acima 
do permitido pelos padrões legais - Pretensão à anulação do auto de infra-
ção - Impossibilidade - Notificação regular do infrator - Lei Estadual 997, de 
31.05.76 e respectivo Decreto n° 8.468/76 - Atos administrativos que gozam da 
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade - Sentença de improcedên-
cia - Recurso não provido.
(TJSP. Ap. com Revisão 375443500. 10ª Câmara de Direito Público. Rel. Rei-
naldo Miluzzo,  j.29.02.2008)

AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. 
Alegada falibilidade do método aferidor da poluição gerada por emissão irre-
gular de fumaça em veículos inconsistência escala Ringelmann vigente e obser-
vada pela administração. Ausência de incompatibilidade com a normatividade 
fundante procedimento correto do agente da CETESB. Apelo do poluidor des-
provido nesse tópico. Multa ambiental. Poluição gerada por emissão irregular 
de fumaça em veículos notificação do infrator. Suficiência da via postal e pela 
imprensa oficial inviabilidade e desnecessidade de notificação pessoal. Regula-
ridade da ciência conferida ao infrator, que exerceu em plenitude o seu direito 
de defesa. Apelo do poluidor desprovido nesse tópico. Multa ambiental. Polui-
ção gerada por emissão irregular de fumaça em veículos prazo para notificação 
do infrator. As multas.
(TJSP Apelação 6819195000. Rel. Renato Nalini, j. 28.08.2007)

Em um momento seguinte, examina-se a jurisprudência do Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul.  Referida Corte Estadual, com 125 Desembargadores, 
tem se mostrado inovadora no campo jurisdicional e no administrativo. No estudo 
da poluição atmosférica e de ruídos, não há grande quantidade de julgados, pro-
vavelmente porque na capital gaúcha circulam menos veículos que nas cidades do 
Rio de Janeiro e São Paulo. Cita-se, a título de exemplo,  o seguinte julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RUÍDOS PROVENIENTES 
DE MOTOR DE ÔNIBUS QUE PERMANECE FUNCIONANDO EM FRENTE 
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À RESIDÊNCIA. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. O ruído, em cidades grandes, 
faz parte do dia-a-dia e, até certo ponto, tem que ser tolerado pelos habitan-
tes. Apenas o ruído que extrapola os limites tidos como suportáveis pela lei e 
órgãos competentes, tornando-se ato ilícito, pode dar ensejo a reparação. Na 
hipótese, não lograram os réus comprovar que o nível de ruído produzido pelos 
veículos da ré fosse superior ao permitido por lei. Também, não se ocuparam 
em demonstrar o nexo causal entre as doenças de que padeceram e o estresse 
ocasionado pelos ruídos, ônus que lhes cabia. Apelação desprovida 
(TJRS, Ap. Cível  70020657946, 9ª. Câmara Cível,  Relator: Marilene Bonza-
nini Bernardi, j. 19.03.2008)

No âmbito federal, consultados os 5 Tribunais Regionais Federais, não fo-
ram localizados precedentes sobre poluição atmosférica ou por ruído. A constata-
ção pode levar a três conclusões: a)  todos estão cumprindo a legislação do trânsito 
nas estradas federais e, por isso, não existem autuações, defesas, execuções fis-
cais, embargos, sentenças e acórdãos; b)  nem todos estão cumprindo a legislação 
do trânsito nas estradas federais, todavia, tão logo autuados pelo DNIT (antigo 
DNER), quitam a multa imposta;  c)  nem todos estão cumprindo a legislação 
do trânsito nas estradas federais, porém, ou não estão sendo autuados ou, sendo 
autuados, as multas impostas não estão sendo executadas. Esta última hipótese é 
a que se revela mais provável.

8. o Que FAltA PArA A eFetIvIdAde

Na esfera específica da poluição causada por tráfego de veículos, falta uma 
sistematização de normas, ação conjunta entre os órgãos encarregados da fisca-
lização e, acima de tudo, um combate que não se atenha somente à aplicação de 
sanções administrativas. Com efeito, aos órgãos da administração pública, per-
tencentes ou não ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, cumpre, 
em determinadas situações, comunicar ao Ministério Público a ocorrência de in-
frações administrativas envolvendo poluição sonora ou atmosférica oriunda de 
veículos automotores. Com esta afirmativa não estou a dizer que todas as multas 
lavradas deverão ser enviadas ao Ministério Público. Isto constituiria um serviço 
enorme, sem um resultado proporcionalmente útil. Estou a afirmar, isto sim, que 
a autoridade administrativa, nos casos de maior gravidade e que se vislumbram 
como crimes de poluição, tem não apenas o dever moral, mas também o legal, 
de comunicar à autoridade competente (Polícia Civil ou Ministério Público), sob 
pena de incidir no art. 66 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei 3.688, de 
03.10.1941) combinado com o art. 68  da Lei 9.605/98.

Na verdade, creio que o Ministério Público Estadual, através de suas Co-
ordenadorias de Proteção ao Meio Ambiente, deveria formalizar convênios com 
os diversos órgãos da fiscalização do trânsito, elegendo situações em que estas 
lhe transmitiriam cópia de autuação. Em outras palavras, os casos mais graves, 
que podem configurar simultaneamente, infração administrativa, civil e penal, 
seriam comunicados ao Ministério Público. Por exemplo, determinados percen-
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tuais de monóxido de carbono ou nitrogênio, quando excessivos e capazes de 
causar danos à saúde humana. Com mais razão, ainda, nos casos de infratores 
reincidentes. Com isto se evitaria que fatos graves ficassem restritos aos arqui-
vos das Polícias Rodoviárias ou de outros órgãos da administração estadual ou 
municipal.

Assim sendo, por exemplo, a autoridade administrativa da Polícia Rodoviária 
Federal, que não é órgão pertencente ao SISNAMA, ao constatar que não houve 
impugnação a uma multa lavrada por infração ao Código de Trânsito Brasileiro, 
envolvendo poluição, ou verificando que a defesa foi rejeitada, deverá comunicar 
a ocorrência ao Ministério Público, para que se avalie a possibilidade e o interesse 
na propositura de ação civil ou penal por dano ambiental. Averiguada a situação 
do caso concreto, o Ministério Público poderia propor, em caso de poluição do ar,  
ação penal contra o infrator, com base no art. 54 da Lei 9.605/98, inclusive contra 
pessoa jurídica, como prevê o art. 3º da Lei dos Crimes Ambientais. E se os danos 
atingissem indeterminado número de pessoas, ação civil pública, valendo-se da 
responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 1º, da Lei 6.938, de 31.08.1981. 
Em se tratando de poluição sonora, seria mais complexa, mas não impossível, a 
propositura de ação por dano civil e, no âmbito criminal, processo criminal por 
ofensa ao art. 65 da Lei das Contravenções Penais.

Até aqui, estamos falando da situação sob o enfoque exclusivo das leis esta-
duais sobre poluição e do Código de Trânsito Brasileiro. Façamos, agora, a aná-
lise, sob a ótica do aquecimento global. Esta, sim, totalmente desconhecida do 
mundo jurídico brasileiro, vez que inexistem ações judiciais direcionadas espe-
cificamente ao combate deste problema. No Brasil existe apenas um texto com 
previsão específica sobre o tema, ou seja, a Convenção Quadro sobre Mudanças 
Climáticas, assinada durante a Cúpula da Terra (Rio 92), em 04.06.1992, ratifica-
da em 28.02.1994 e promulgada pelo Decreto nº  2.652, de 01.07.1998. Referido 
Tratado,  no art. 4º, incisos 1 a 10 e várias alíneas, dispõe sobre as Obrigações dos 
aderentes.  Assim, apenas exemplificando, um dos compromissos estipulados é o 
de que as partes devem examinar plenamente quais medidas são necessárias sob a 
Convenção “nos países com regiões de alta poluição atmosférica urbana”  (Art. 
4º, item 8, alínea “f ”).

É certo que os Tratados, no Brasil, têm força de lei,11 exceto os que se re-
ferem a Direitos Humanos (CF, art. 5º, inc. LXXVIII, § 3º). Mas, com base no 
referido art. 4º da Convenção Quadro,  todos os legitimados a propor Ação Civil 
Pública (Lei 7.437/98, art. 5º) podem ingressar em Juízo reivindicando medidas 
preventivas ou repressivas a condutas ou omissões que colaborem para o aqueci-
mento global. Por exemplo, imagine-se que  os ônibus de uma frota urbana este-
jam transitando expelindo fumaça acima do permitido. Uma ação coletiva poderá 
gerar uma obrigação de fazer, qual seja, adequar os níveis de emissão de gases ao 
padrão permitido. 

11  Vide a propósito SCHIMDT, Caroline Assunta e FREITAS, Mariana A. Passos de. Tratados Internacionais de Direito 
Ambiental. Curitiba: Juruá, 2004, p. 23.
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No entanto, parece faltar aos operadores jurídicos em geral maior familiari-
dade com os Tratados. Com efeito, não é comum no Brasil eles serem invocados 
em petições e nem servirem de base a decisões judiciais. Esta realidade pode ser 
constatada na simples leitura da jurisprudência. No entanto, reportando-se à área 
ambiental, Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva observa, com propriedade, que 
os Tratados são a fonte por excelência do direito ambiental internacional, sobre-
tudo porque, nestes últimos vinte anos de existência, o surgimento de regras “de 
lege ferenda” ainda não tiveram tempo de se consolidar. Além de outras vanta-
gens, os tratados têm a virtude de determinar, de maneira nítida, ou quase nítida, 
os direitos e as obrigações das partes contratantes.12

Indo além das ações coletivas preventivas ou sancionadoras de danos ambien-
tais, é possível cogitar também de um plano envolvendo a origem do problema, ou 
seja, a própria indústria automobilística.  É tema complexo, sem dúvida, mas que terá 
que ser enfrentado mais cedo ou mais tarde. Nos Estados Unidos da América, o Esta-
do da Califórnia moveu um processo contra o governo americano federal por não ter 
apoiado a sua política de redução das emissões de gases poluentes. Segundo noticia 
em sítio na internet, há dois anos, a Califórnia aprovou uma legislação que exigia 
que os fabricantes de carros reduzissem as emissões dos veículos em 30% até 2016.  
Para entrar em vigor, porém, a medida precisaria ser aprovada pela Agência de Pro-
teção Ambiental (EPA na sigla em inglês), que é federal. O governador da Califórnia, 
Arnold Schwarzenegger, acusou o governo federal de “ignorar o desejo de dezenas 
de milhões de pessoas” ao não aprovar a lei.13  Segundo consta, O processo exige 
indenizações pela influência passada e futura dos carros no aquecimento global, e 
pede às empresas que sejam responsabilizadas por futuros prejuízos monetários à 
Califórnia.14  Aí está uma hipótese que também deve ser considerada.

9. ConClusão

O controle contra a poluição e a proteção do meio ambiente para as presen-
tes e as futuras gerações não são apenas obrigações constitucionais, mas também 
valores éticos a serem perseguidos por todos, indistintamente. Nessa busca, que 
tem frentes diversas e cada vez mais complexas, o controle da poluição ocasio-
nada por veículos, com danos à saúde e contribuição para o aquecimento global, 
é uma frente de batalha pouco conhecida e enfrentada. Assim, cumpre dar a ela 
a atenção que merece, colocando-a sob controle e não permitindo que se torne 
mais um fator de um meio ambiente ecologicamente desequilibrado, com as más 
conseqüências que disto advêm.

Ao perseguir solução a tão complexo problema, que extrapola do ambiental 
para alcançar também o social e o econômico, não basta ter boas intenções. É 

12  SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Direito Ambiental Internacional. Rio de Janeiro: Thex Ed., 1995, p. 8.
13  BBC BRASIL.com. Sítio: http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2007/11/071109_californiaprocesso_cg.shtm, 
acesso em 30.03.2008.
14  O GLOBO (O)NLINE. Sítio: http://oglobo.globo.com/economia/mat/2006/09/20/285745113.asp, acesso em 
30.03.2008.
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preciso boa sustentação jurídica e também proposta alternativa ao que temos atu-
almente, já que somos partícipes, em maior ou menor grau, do processo. Achar 
o melhor caminho é solução difícil e engenhosa, mas, felizmente, ao Brasil não 
faltam talentos nessa área. Mãos à obra. 

bIblIoGrAFIA

CASARA, Ana Cristina. Sustentabilidade do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo. Dissertação defendida  na Pontifícia Universidade Católica do Para-
ná em 13.12.2007. Curitiba: PUC/PR, 2007.

CLARKE, Robin e KING, Janet. O Atlas da Água. São Paulo: Publifolha, 2005.

Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estu-
fa. Relatórios de Referência. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 
2006.

SCHIMDT, Caroline Assunta e FREITAS, Mariana A. Passos de. Tratados Inter-
nacionais de Direito Ambiental. Curitiba: Juruá, 2004, p. 23.

SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Direito Ambiental Internacional. Rio de 
Janeiro: Thex Ed., 1995.

Diário Catarinense, 30.3.2008, p. 4.

Folha de São Paulo, 21.2.2008, C5.

Gazeta do Povo, Curitiba, “Detroit se rende ao econômico”, C. Automóveis, 1-3, 
20.1.2008.

O Estado de São Paulo C4, 16/9/2007

O Estado de São Paulo, C7 e C9, 04/11/2007.

O Estado de São Paulo, C4, 16.09.2007.

www.cetesb.sp.gov.br (Escala Ringelman Calorimétrica)

BBC BRASIL.com. Sítio: http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2007/ 
11/071109_californiaprocesso_cg.shtm, acesso em 30.03.2008.

O GLOBO (O)NLINE. Sítio: http://oglobo.globo.com/economia/mat/2006/09/20/ 
285745113.asp, acesso em 30.03.2008.

Vol-I Conferencias.indb   523 5/13/08   6:26:59 PM



Vol-I Conferencias.indb   524 5/13/08   6:26:59 PM
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sustentabilidade e mudança do clima

1. Introdução

A Convenção-Quadro sobre a Mudança do Clima (Convenção-Quadro), 
aprovada em 1992, no Rio de Janeiro, traz como objetivo central a redução das 
emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE, de forma a que a concentração desses 
gases na atmosfera seja estabilizada em nível que impeça interferências drásticas 
e perigosas no sistema climático. A Convenção-Quadro reconhece que, histori-
camente, a contribuição dos diferentes Estados para o aumento da concentração 
de GEE deu-se de forma igualmente diferenciada. Adota também a Convenção-
Quadro a premissa de que a todos os Estados cabe buscar e participar dos esfor-
ços de contenção e de resposta aos efeitos das alterações climáticas decorrentes 
do aumento da concentração de GEE na atmosfera. 

Da conjugação dessas duas premissas decorre o conceito da responsabili-
dade comum mas diferenciada. Todos devemos atuar no combate às mudanças 
do clima, mas em graus distintos, fixados pela contribuição histórica, de cada 
Estado, para o aumento da concentração de GEE na atmosfera. 

Ocorre que a Convenção-Quadro, instrumento de nítido objetivo ambiental, 
não trouxe, em si, mecanismos econômicos que permitissem aos Estados que a 
ela aderiram buscar a redução de suas emissões de GEE. Para estabelecer tais 
mecanismos é que veio o Protocolo de Quioto, de 1997 (Protocolo). No âmbito 
desse instrumento internacional, que pode ser dito como de natureza econômica, 
e subsidiário à Convenção-Quadro, um dos mecanismos criados foi o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo – MDL, instrumento que tem como diferencial o fato 
de estabelecer um mecanismo por meio do qual os Estados obrigados a reduzir 
suas emissões de GEE podem interagir com os Estados que não estão obrigados 
a reduzir suas emissões de GEEs1. O MDL caracteriza-se pela sua complemen-

1  Os demais instrumentos econômicos estabelecidos por meio do Protocolo de Quioto não permitem essa interação entre 
Estados que integram o Anexo 1 da Convenção-Quadro, e que, portanto, devem reduzir suas emissões de GEE, e os que 
não integram tal rol.
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tariedade2 e por ser um mecanismo de flexibilização da obrigação de redução de 
emissões posta aos Estados a ela obrigados. Como resultado, o MDL auxilia os 
Países do Anexo I a reduzir a emissão de GEE, ao mesmo tempo em que incentiva 
o desenvolvimento econômico sustentável nos países em desenvolvimento, recep-
tores dos projetos de MDL. 

O MDL autoriza a implementação, nos países em desenvolvimento, de pro-
jetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Esses projetos, após 
comprovada e certificada a redução das emissões de GEEs, culminam com a emis-
são de Certificados de Emissão Reduzida – CERs pelo Conselho Executivo do 
MDL da Organização das Nações Unidas, negociáveis no mercado global. 

Nesse contexto, o MDL não apenas permite que os países em desenvolvi-
mento se beneficiem com a transferência de recursos financeiros e de tecnologia 
ambiental dos países desenvolvidos, mas também permite que os Países do Anexo 
I adquiram CERs como auxílio no cumprimento de suas metas de redução e dimi-
nuam significativamente os custos do combate à mudança climática.

O Brasil possui grande potencial para projetos de MDL. Por isso, é impres-
cindível que o Governo Brasileiro estimule esses projetos, criando um cenário 
favorável, com menos riscos e mais segurança jurídica para os investidores.

Atualmente, um dos fatores que gera insegurança jurídica aos investidores 
é a ausência de uma clara definição a respeito da natureza jurídica dos CERs. A 
definição da natureza jurídica dos CERs é imprescindível para que se solucionem 
outras questões ainda hoje controversas, tais como: (i) definir a tributação que 
deverá – ou não - recair sobre os CERs; (ii) determinar como se dará a conta-
bilização dos CERs no balanço das empresas; e (iii) regular o fluxo de recursos 
decorrente das negociações de CERs.

Portanto, o objetivo deste trabalho é debater as hipóteses levantadas pela 
doutrina a respeito da natureza jurídica dos CERs, bem como debater a necessida-
de de definição da sua natureza jurídica. 

2. esClAreCImento InICIAl - A Função dos Cers

Muitas críticas foram feitas ao MDL, sob o argumento de que o mecanismo 
nada mais seria do que a compra do “direito de poluir” pelos Países do Anexo I. 
Isso porque, em vez de promoverem melhorias em seus próprios territórios visan-
do à redução da emissão de GEEs, poderiam os Países do Anexo I simplesmente 
adquirir CERs via projetos de MDL como forma de atingir suas metas de redução 
durante o primeiro período de implementação do Protocolo (até 2012).

Essa interpretação parece absolutamente equivocada. Em primeiro lugar, 
porque o aquecimento global é, como a próprio denominação sugere, internacio-
nal, de modo que não há porque promover o seu combate de forma isolada. 

Em segundo lugar, porque o próprio Protocolo, em seu artigo 12, prevê que 

3  Apenas 30% do fator de redução de emissões de GEE, aos Estados a ela obrigados, pode ser dedicado ao MDL.
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apenas parte das metas de redução dos Países do Anexo I pode ser feita por meio 
da compra de CERs emitidos a partir de projetos de MDL. A saber:

“Artigo 12
(...)
3. (b) As Partes incluídas no Anexo I podem utilizar as reduções certificadas de 
emissões, resultantes de tais atividades de projetos, para contribuir com o cum-
primento de parte de seus compromissos quantificados de limitação e redução 
de emissões, assumidos no Artigo 3, como determinado pela Conferência das 
Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo.”

Portanto, é inadequado admitir que o MDL representa o “direito de poluir” 
via aquisição de CERs. Na verdade, os CERs existem com o intuito de viabilizar o 
desenvolvimento do MDL, uma vez que os projetos envolvem a aplicação da mais 
alta tecnologia e de um aporte imenso de recursos. 

Certamente, se não houvesse uma contrapartida econômica para os investi-
dores, o MDL jamais teria saído do papel. Dessa forma, o MDL atende à difícil 
missão de promover significativos ganhos ambientais, gerando uma contrapartida 
econômica aos investidores. A contrapartida econômica é justamente a emissão 
dos CERs. Feito esse necessário esclarecimento inicial, passamos à análise da 
natureza jurídica dos CERs.

3. nAturezA JurídICA dos Cers 

A natureza jurídica dos CERs é objeto de inúmeras controvérsias. Ainda 
não há um volume significativo de trabalhos a respeito do tema, mas já é possível 
identificar na doutrina que trata do tema cinco diferentes e principais posiciona-
mentos a respeito da natureza jurídica dos CERs: (i) commodity ambiental; (ii) 
título mobiliário; (iii) valor mobiliário; (iv) prestação de serviço; e (v) bem incor-
póreo. Abaixo analisamos de forma sintética cada uma dessas correntes.

3.1 Commodity ambiental

Commodity é um termo geralmente utilizado para designar mercadorias fun-
gíveis comercializadas em grande escala, que têm seus preços balizados pelo mer-
cado mundial, e cuja negociação é feita em bolsas de mercadorias ou de futuros 
(e.g. boi gordo, café, trigo, soja, etc). 

A atribuição de natureza de commodity aos CERs é bastante questionada 
por parte da doutrina, a exemplo de MIRLA LOFRANO SANCHES, que escla-
rece: “As commodities são ‘cegas’, ou seja, são guiadas pelo mercado que varia 
conforme a disponibilidade e demanda do produto.”.3 Os CERs, no entanto, não 

3  in “Incidência Tributária sobre Operação de Compra e Venda de Créditos de Carbono”. Tese de Mestrado em Direito 
defendida em 2005 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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poderiam ser dissociados dos projetos que os geram. Dessa forma, não possuem a 
necessária fungibilidade, que caracteriza o próprio mercado de commodities.

É nesse sentido o entendimento de GABRIEL SISTER:

“De acordo com as definições doutrinárias acima transcritas, de-
duz-se que commodity deve representar mercadorias apenas indivi-
dualizadas pelo seu gênero e espécie e que possam ser substituídas 
por outras de mesma natureza. Ademais, como visto, a commodity 
pressupõe necessariamente a existência material de um bem que se 
sujeita à distribuição para consumo.
Portanto, o uso do termo commodity, em qualquer situação, impor-
ta reconhecer que o objeto referido é fungível e inclui-se essencial-
mente na classificação de bem corpóreo sujeito à mercancia.
Por tudo quanto fora exposto no tópico anterior, observou-se que as 
RCEs derivam de um processo individual e único de aprovação no 
qual a parte interessada submete um projeto específico à aprovação 
de um órgão qualificado para sua análise, sendo que, em momento 
algum, as RCEs se dissociam do projeto que as gerou.
Desse modo, e por haver um inerente grau de dependência entre as 
RCEs e os projetos de MDL que as geram não me parece aceitável 
que tais instrumentos possam ser tratados como bens de natureza 
infungível.”4 (grifamos)

Outro argumento utilizado por aqueles que refutam a atribuição de natureza 
jurídica de commodity aos CERs é o fato de que esses créditos não são mercado-
ria, já que sua existência é meramente virtual, de natureza incorpórea. 

3.2 título mobiliário

ROBERTO QUIROGA MOSQUERA afirma que o conceito de títulos mobi-
liários estaria vinculado ao conceito de títulos de crédito. In verbis:

“A noção de títulos mobiliários encontra-se, como já dito, vinculada ao con-
ceito de título de crédito. Em outras palavras, é representativa de direitos e obri-
gações postos em documento.”5

Títulos de crédito são documentos que representam obrigações pecuniárias. 
São regidos pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

Pelo princípio da cartularidade, entende-se que para o exercício do direito 
representado na cártula, será necessária a posse e apresentação do documento. Já 
há exceções ao princípio da cartularidade, sobretudo em razão da informalidade 
característica dos negócios comerciais e da evolução da informática, as quais ori-
gem aos chamados títulos de crédito não-cartularizados.

5 in Mercado de Carbono e Protocolo de Quioto - Aspectos Negociais e Tributação. Editora Elsevier, São Paulo, 2007, 1ª 
Edição, p. 39. 4 
5  in Tributação Internacional e dos Mercados Financeiro e de Capitais. Editora Quartier Latin, São Paulo, 2005, p.131.
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Pelo princípio da literalidade, entende-se que “não terão eficácia para as 
relações jurídico-cambiais aqueles atos jurídicos não-instrumentalizados pela 
própria cártula a que se referem”6.

Já pelo princípio da autonomia, entende-se que as obrigações representadas 
por um mesmo título de crédito são independentes entre si, de modo que a nulida-
de de uma não compromete a validade e eficácia da outra. 

Os títulos de crédito e, por conseguinte, os títulos mobiliários, devem, obri-
gatoriamente, representar obrigações pecuniárias. Sua função principal é auxiliar 
a negociação do crédito decorrente da obrigação nele representada, já que o título 
de crédito possui fácil circulação. Não se faz necessária, dessa maneira, a identi-
ficação do credor do título, o qual pode ser alterado em virtude de eventuais ne-
gociações de tal título de crédito. Além disso, os títulos de crédito são facilmente 
cobrados em juízo, porquanto representam títulos executivos extrajudiciais (artigo 
585 do Código de Processo Civil).

Desta forma, para que um documento seja classificado como título mobili-
ário, necessário será preencher todos esses requisitos. Por essa razão, a doutrina 
também critica a definição da natureza jurídica dos CERs como título mobiliário, 
já que sua existência é meramente virtual (escritural), de modo que o princípio da 
cartularidade restaria violado.

Além disso, os CERs, conquanto passíveis de valoração econômica, não 
substituem moeda e não representam obrigação pecuniária. Vale dizer, uma vez 
emitidos os CERs, não está o respectivo titular autorizado a exigir do Conse-
lho Executivo do MDL o pagamento dos CERs em dinheiro, como normalmente 
ocorre com as obrigações representadas por títulos de crédito, de natureza essen-
cialmente pecuniária. 

3.3 valor mobiliário

Outra corrente tende a classificar os CERs como valores mobiliários. Os 
valores mobiliários são papéis e títulos negociados em massa, tais como as ações, 
as debêntures e as quotas de financiamento.

Existem diversas espécies de valor mobiliário, cuja definição encontra-se 
contemplada no artigo 2º Lei nº 6.385 de 7.12.1976, que assim dispõe:

“Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;
II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento 
relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II;
III - os certificados de depósito de valores mobiliários; 
IV - as cédulas de debêntures;
V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de 
investimento em quaisquer ativos;

6  COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. Editora Saraiva, São Paulo, 2007, 18ª Edição, p. 234.

Vol-I Conferencias.indb   529 5/13/08   6:27:00 PM



530 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

VI - as notas comerciais;
VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacen-
tes sejam valores mobiliários;
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; 
e
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de 
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de re-
muneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 
advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.”

Referida lista foi complementada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, 
por meio da edição das Resoluções de nºs 1.723/1990, 1.907/1992, 2.405/1997 e 
2.517/1998, por meio das quais passaram a ser considerados valores mobiliários 
para os efeitos da Lei nº 6.385/76: (i) as notas promissórias emitidas por socieda-
des por ações destinadas à oferta pública; (ii) os direitos de subscrição de valores 
mobiliários; (iii) os recibos de subscrição de valores mobiliários; (iv) as opções de 
valores mobiliários; (v) os certificados de depósitos de ações; (vi) os certificados 
representativos de contratos mercantis de compra e venda a termo de energia elé-
trica; e (vii) os Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI. 

MODESTO CARVALHOSA e NELSON EIZIRIK entendem não mais exis-
tir a possibilidade prevista pela redação original do artigo 2º, III, que dispunha 
que o CMN poderia, a seu critério, entender como valores mobiliários outros títu-
los emitidos por sociedades anônimas e outros, de modo que em sua nova redação, 
o artigo 2º da Lei 6.385/76 seria exaustivo:

“Em sua redação original, o art. 2º, em seu inciso III, em norma de duvi-
dosa legitimidade, dispunha que o Conselho Monetário Nacional poderia, a seu 
critério, entender como valores mobiliários outros títulos emitidos por sociedades 
anônimas, além das ações, partes beneficiárias, debêntures, os cupons de tais títu-
los e os bônus de subscrição.

Com a nova redação dada ao art. 2º, não mais existe a possibilidade de ser 
aumentado o elenco de valores mobiliários, seja pelo CMN, seja pela CVM. 
Dado o caráter flexível do conceito “títulos e contratos de investimento coleti-
vo”, presume-se que o legislador entendeu que não mais será necessária a am-
pliação do rol de ativos tidos como valores mobiliários, por meio da edição de 
normas regulamentares. Assim, o elenco de valores mobiliários previstos no art. 
2º da Lei nº 6.385/76, em sua nova redação, passa a ser exaustivo e não mais 
exemplificativo.”7

Desse modo, os CERs somente poderiam ser havidos como valores mobili-
ários se incluídos no rol do artigo 2º da Lei nº 6.385/76. Isso ocorreria, por exem-
plo, caso fosse aprovado o Projeto de Lei nº 493/2007 (“PL nº 493/07”), de autoria 
do Deputado Eduardo Gomes, que tem como objetivo dispor sobre a organização 
e regulação do mercado de crédito de carbono na Bolsa de Valores do Estado do 

8  in A Nova Lei das S/A. Editora Saraiva, São Paulo, 2002, p. 481. 
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Rio de Janeiro8. Não obstante tal entendimento, fato é que os CERs poderiam vir 
a ser considerados valores mobiliários, dentro do conceito amplo do inciso IX do 
referido artigo 2º, caso ofertados publicamente e assim reconhecidos pela Comis-
são de Valores Mobiliários - CVM..

O PL nº 493/07 atribui aos CERs a natureza jurídica de valor mobiliário, de-
vendo sua emissão e negociação submeter-se à regulação e fiscalização pela CVM, 
como forma de proteger os investidores e assegurar a competição do mercado.

Cumpre ressaltar que, caso sejam caracterizados como valores mobiliários, 
os CERs representariam bens tangíveis, o que conferiria aos CERs uma maior 
circulabilidade, fazendo-se necessário o estabelecimento de nomenclatura especí-
fica, em especial para fins de negociação.

Caso os referidos títulos venham eventualmente a ser caracterizados como 
valores mobiliários, sujeitos, portanto, à regulamentação e fiscalização por parte 
da CVM, os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e atividades ilegais nessa 
área poderiam ser mitigados, especialmente na medida em que se estabeleçam re-
gras voltadas à ampla, transparente e adequada divulgação de informações sobre 
a oferta de CERs, os CERs ofertados, a empresa emissora e demais participantes 
do projeto de MDL em questão.

No que concerne à tributação, caso se entenda que os CERs se constituem 
como “valor mobiliário” (o que permitiria uma maior circulabilidade), qualquer 
pretensão de se tributar operações relacionadas por meio de impostos específicos 
como o ICMS e o ISS seriam claramente ilegais e inconstitucionais, sendo cabível 
apenas a eventual tributação pelos resultados financeiros positivos oriundos da 
negociação dos CERs.

Também quanto à classificação dos CERs como valores mobiliários foram 
feitas diversas críticas, dentre as quais podemos mais uma vez destacar as de 
MIRLA LOFRANO SANCHES e GABRIEL SISTER, respectivamente:

“O crédito de carbono, como vimos, afigura-se a um ‘produto’ advindo de 
um acordo internacional. Não seria no mínimo prudente classificar como se valo-
res mobiliários fossem, inserindo-os em Bolsas de Valores para negociação, sem a 
anuência das partes, se não de todas, ao menos da maioria. Isso porque se algum 
país pertencente ao Anexo I recusar-se a comprar os Certificados no mercado de 
capitais, a venda destes para esse país resta prejudicada. Outrossim, trata-se agora 
da negociação a partir do mercado oficial do Protocolo de Kyoto, em virtude de 
sua entrada em vigor, e não mais de mercados voluntários, como o da Bolsa de 
Chicago (CCX).”9

“Assentando, o ilustre professor [Roberto Quiroga Mosquera] define valores 
mobiliários como sendo ‘negócios jurídicos relativos a investimentos oferecidos 
ao público, sobre os quais o investidor não tem controle direto, cuja aplicação é 
feita em dinheiro, bens ou serviço, na expectativa de lucro, não sendo necessária 
a emissão do título para a materialização da relação obrigacional’.

8  Na legislatura anterior tramitou o PL nº 3.552 de 2004, de autoria do Deputado Eduardo Paes. 
9  Idem.

Vol-I Conferencias.indb   531 5/13/08   6:27:01 PM



532 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Aplicando os conceitos acima expostos naquilo que interessa ao presente 
estudo, observa-se que mesmo a inclusão do item IX ao art. 2º da Lei nº 6.385 
pela Lei nº 10.303, trazendo a figura do contrato de investimento coletivo publi-
camente ofertado e que, para muitos, fez adotar o largo conceito de security do 
direito norte-americano, não foi suficiente para inserir as RCEs no conceito de 
valores mobiliários.

Tal conclusão decorre de três principais argumentos. O primeiro deles reside 
no fato de que as RCEs não podem representar ‘investimentos oferecidos ao pú-
blico’ mediante ‘aplicação feita em dinheiro, bens ou serviço’, vez que importam 
em simples reconhecimento de que houve a redução de determinada quantidade 
de emissão de gases do efeito estufa em decorrência de projeto de MDL.

Em segundo plano, temos, no caso das RCEs, a absoluta inexistência de ‘di-
reito de participação, de parceria ou de remuneração’ gerado a partir da emissão 
do referido instrumento.

Por fim, é imprescindível a menção ao fato de que a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), no exercício de suas atribuições regulamentares, já reconhe-
ceu, por meio do artigo 1º da Instrução CVM nº 270, de 23 de janeiro de 1998, que 
somente ‘poderão emitir títulos ou contratos de investimento coletivo para distri-
buição pública as sociedades constituídas sob a forma de sociedade anônima’. 
Assim, considerando que, no caso do Mercado de Carbono do Protocolo de Quio-
to, as RCEs são emitidas pelo Conselho Executivo do MDL, entidade localizada 
fora dos limites territoriais e legislativos brasileiros. Haveria nítida incongruência 
entre a referida norma e a situação tratada.”10

Em síntese, embora haja projeto de lei optando pela definição da nature-
za jurídica dos créditos de carbono como valores mobiliários, essa classificação 
também é alvo de críticas vis-à-vis especialmente a legislação vigente aplicável 
ao tema, dado que os CERs não poderiam ser enquadrados como nenhuma das 
espécies de valores mobiliários previstas no artigo 2º da Lei nº 6.385/76.

3.4 Prestação de serviço

A definição da natureza jurídica dos CERs como prestação de serviço ga-
nhou força em razão da Circular nº 3.291, emitida em 8.9.2006 pelo Banco Cen-
tral do Brasil (“Circular BACEN nº 3.291/05”), que prevê expressamente um có-
digo para a realização de operações de câmbio relativas a operações de mercado 
de carbono, cuja natureza é classificada como “Serviços Diversos - Créditos de 
Carbono 29/(NR) 45500”. 

A prestação de serviço possui algumas características essenciais, a saber: (i) a 
atividade a ser realizada deve ser lícita; (ii) o executor do serviço deve possuir liber-
dade técnica para tanto; (iii) deve inexistir subordinação entre o prestador do serviço 
e o contratante; e (iv) o prestador do serviço deve receber alguma retribuição. 

10  in Contratos de Prestação de Serviços - Manual Teórico e Prático. Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2005, 3ª Edição, 
p. 7.
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Por essa razão, JORGE LAGES SALOMO conceituou a prestação de servi-
ço da seguinte forma: “A prestação de serviço compreende toda atividade lícita 
de serviço especializado, realizado com liberdade técnica, sem subordinação e 
mediante certa retribuição”11.

Cabe destacar que, caso os CERs venham a ser conceituados como serviços 
(muito embora a natureza dos CERs não guarde muita relação com serviços), tais 
certificados, em uma aproximação conceitual, assumiriam feição primordialmen-
te contratual, possivelmente mais próxima das obrigações de fazer, tais como as 
obrigações de conceber, registrar, monitorar e manter um projeto ecológico envol-
vendo produção de energia “limpa” a fim de obter como contraprestação a outorga 
de aprovação para a sua respectiva emissão pelo Comitê Executivo do MDL. 

A atribuição de natureza jurídica de prestação de serviço aos CERs também 
é bastante criticada, sobretudo porque, quando o participante de um projeto de 
MDL transfere os direitos sobre os CERs gerados a partir desse projeto a um 
terceiro, não há prestação de serviço, mas sim a realização de uma cessão de cré-
dito, negócio jurídico bilateral, que exige manifestação da vontade de quem quer 
transferir o crédito e aceitação expressa daquele que quer recebê-lo. 

3.5 bem incorpóreo

Por fim, a doutrina também cogitou classificar os CERs como bens incorpó-
reos ou intangíveis, que são aqueles que “não tem existência tangível e são rela-
tivos aos direitos que as pessoas físicas ou jurídicas têm sobre as coisas, sobre os 
produtos de seu intelecto ou contra outra pessoa, apresentando valor econômico, 
tais como: os direitos reais, obrigacionais, autorais” 12. 

Os bens são coisas materiais ou imateriais dotadas de valor econômico, po-
dendo ser objeto de uma relação jurídica. Por essa razão, poder-se-ia cogitar acerca 
da possibilidade de se enquadrar os CERs como bens, por possuírem valor econô-
mico. A classificação dos CERs como bens incorpóreos ou intangíveis se deu sob o 
argumento de que não possuem existência física, ou seja, existência tangível.

Filia-se a esse entendimento um Projeto de Lei do Senado deste ano, ainda 
sem número, que em seu artigo 2º classifica os CERs como “um ativo intangível 
e transacionável”.

4. ConClusões ArtICulAdAs

Diante de todo o exposto, podemos concluir que o MDL não representa, de 
forma alguma, a aquisição do “direito de poluir” por parte dos Países do Anexo I 
do Protocolo. Muito pelo contrário, uma vez que esse mecanismo atendeu à difícil 

11  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - Vol. I. Editora Saraiva, São Paulo, 2002, 18ª Edição, p. 279.
12  Em oposição ao que se convencionou denominar de “estímulo perverso”, quando um instrumento econômico de indu-
ção, regulamentação ou flexibilização do mercado induz a condutas negativas em relação à preservação, recuperação e uso 
racional do meio ambiente.
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missão de conciliar inegáveis ganhos ambientais com retorno econômico razoável 
àqueles que se propõe a desenvolver um projeto de MDL.

O papel do MDL, instrumento internacional criado para funcionar como 
vetor econômico – não único, mas único em sua caracterização bipolarizada en-
tre Estados insertos no Anexo I e Estados não obrigados à redução de emissões 
de GEE – de viabilização de um objetivo ambiental (a redução das emissões de 
GEE), o caracteriza, de toda forma, como um instrumento econômico de estímulo 
ambiental positivo. Esse fato, a nosso ver, cria a necessidade de se dar a tal institu-
to tratamento diferenciado, evitando-se a criação e o estabelecimento de qualquer 
natureza de ônus ou custos que possam, ainda que de forma oblíqua, desestimular 
ou onerar sua aplicação pelos potenciais interessados.

Daí porque, a nosso ver, independentemente da natureza jurídica que se pre-
tenda assumir para os CERs, deve-se orientar a atuação estatal para a ausência de 
tributação, de qualquer natureza, sobre a operação economia representada pelo 
MDL, aí abrangido o CER. 
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1. Introdução

O desenvolvimento global e qualitativo, aliado à proteção efetiva do meio 
ambiente, constitui um dos grandes desafios para as sociedades contemporâneas. 
Estabelecer as diretrizes sustentáveis para um futuro com mais prudência am-
biental e com a gestão adequada dos riscos é uma das principais tarefas do Direito 
Ambiental e, por conseqüência, da jurisdição ambiental.

No atual estágio de desenvolvimento da sociedade, o ser humano ao mesmo 
tempo em que demonstra uma impressionante capacidade técnica e científica, tam-
bém confessa uma impotência grandiosa em termos de convívio civilizado. A busca 
insana dos seres humanos por bem estar e felicidade, por intermédio de um modelo 
de desenvolvimento insustentável, contribuiu decisivamente para a crise ecológica 
global e também gerou profundas manifestações de desigualdades sociais.

A falta de mecanismos de controle efetivos por parte dos Estados contri-
buiu para um cenário de desenvolvimento com razoável eficácia econômica, po-
rém destituído de prudência ambiental e de um compromisso com a distribuição 
eqüitativa dos benefícios gerados pelo desenvolvimento, inclusive para as futuras 
gerações.

O que infelizmente se constata na atual sociedade do risco é que o equilíbrio 
ecológico jamais será o mesmo no planeta, pois o mundo já atingiu os limites 
mais críticos e ameaçadores da sua trajetória. Estas ameaças decorrem do esgo-
tamento dos recursos naturais não renováveis, da falta de distribuição eqüitativa 
dos bens ambientais, da configuração do crescimento exponencial da população, 
da pobreza em grande escala, do surgimento de novos processos tecnológicos 
excludentes alimentados pelo modelo capitalista. Todos estes fatores, portanto, 
resultam na consolidação de uma ética individualista e desinteressada no outro, 
no distante, nas futuras gerações, num desenvolvimento justo e duradouro.

Esse quadro desafiante gera um clamor generalizado por mais Justiça Am-
biental. Por tal motivo, a facilitação do acesso à Justiça Ambiental deve ser o 
objeto central de preocupação dos Estados para que seja assegurada a qualidade 
de vida digna em plenitude, inclusive para as futuras gerações. 

Os obstáculos para o acesso pleno e efetivo à Justiça Ambiental apresentam-
se com múltiplas dimensões e com uma ordem de complexidade peculiar, porém 
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tais fatores não são intransponíveis. Além do aspecto superficial da crise no aces-
so e na efetividade, gerada por fatores econômicos e até culturais, constata-se 
também uma crise geral e profunda na efetividade da jurisdição ambiental, crise 
esta motivada principalmente pela falta uma racionalidade jurídica e hermenêuti-
ca, dotada de especial sensibilidade ecológica e que contemple a proteção integral 
a um bem jurídico macro.  O macro envolveria, então, relações jurídicas amplas e 
complexas, não apenas entre os seres humanos, mas também com toda a comuni-
dade de vida e com as futuras gerações.

Assim, neste trabalho, serão desenvolvidas importantes reflexões sobre a 
sustentabilidade global, a equidade intergeracional, a gestão do risco e o acesso à 
Justiça Ambiental na atual sociedade.

2. sustentAbIlIdAde GlobAl e eQuIdAde InterGerACIonAl

O modelo de desenvolvimento, escolhido para o mundo na Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de 
Janeiro em 1992 e preconizado pelo protocolo de Kyoto, visa compatibilizar a 
proteção da higidez ambiental com o desenvolvimento. Este ideal de desenvolvi-
mento com sustentabilidade, entretanto, está cada vez mais ameaçado pela sanha 
voraz da busca do desenvolvimento a qualquer preço.

A nota qualitativa da sustentabilidade1, preconizada como intento motivador 
da (Eco-92), ainda não foi viabilizada na sua integralidade, pois o paradigma de 
desenvolvimento vigente em escala global está pautado muito mais na lógica da 
maximização dos lucros do que na preocupação ética de distribuição geral e eqüi-
tativa dos benefícios gerados pelo desenvolvimento.  

O que infelizmente se constata na atual sociedade do risco é que o equilíbrio 
ecológico jamais será o mesmo no planeta, pois o mundo já atingiu os limites 
mais críticos e ameaçadores da sua trajetória. Estas ameaças decorrem do esgo-
tamento dos recursos naturais não renováveis, da falta de distribuição eqüitativa 
dos bens ambientais, do crescimento exponencial da população, da pobreza em 
grande escala, do surgimento de novos processos tecnológicos excludentes do 
modelo capitalista. Todos estes fatores contribuem com a consolidação de uma 
ética individualista e desinteressada com o outro, com o distante, com as futuras 
gerações e com um desenvolvimento justo e duradouro.

1  Sobre o conceito de sustentabilidade, Sachs explica que este possui diversas dimensões: “- a sustentabilidade social vem 
na frente por se destacar como a própria finalidade do desenvolvimento, sem contar com a probabilidade de qu um colapso 
social ocorra antes da catástrofe ambiental; - um corolário: a sustentabilidade cultural; - a sustentabilidade do meio am-
biente vem em decorrência; - outro corolário: distribuição territorial equilibrada de assentamentos humanos e atividades; 
- a sustentabilidade econômica aparece como uma necessidade, mas em hipótese alguma é condição prévia para as ante-
riores, um vez que um transtorno econômico traz consigo o transtorno social, que por seu lado, obstruiu a sustentabilidade 
ambiental; - o mesmo pode ser dito quanto à falta de governabilidade política, e por esta razão é soberana a importância da 
sustentabilidade política na pilotagem do processo de reconciliação do desenvolvimento com a diversidade biológica; - no-
vamente um corolário se introduz: a sustentabilidade do sistema internacional para manter a paz – as guerras modernas são 
não apensa genocidas, mas também ecocidas -, e para o estabelecimento de um sistema de administração para o patrimônio 
comum da humanidade”. SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. (In STROH, Paulo Yone, (Org.). 
Tradução: José Lins Albuquerque Filho. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. P. 71 e 72.
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Este quadro desafiante impõe a necessidade não apenas de ações locais e 
isoladas, mas de uma especial sensibilização também globalizada, que contribua 
com a internalização de novas práticas e atitudes, principalmente nas ações dos 
Estados. Só com a criação de um Estado Transnacional Ambiental é que será pos-
sível a construção um compromisso solidário e global em prol do ambiente para 
que seja assegurada de maneira preventiva e precautória a melhora contínua das 
relações entre o homem e a natureza. 

Michel Bachelet2 é enfático ao afirmar que: “A menos que a sociedade in-
ternacional aperfeiçoe e, sobretudo, aplique as normas de uma solidariedade mul-
tissectorial à escala de todos os habitantes do planeta, populações inteiras desa-
parecerão pura e simplesmente pelos efeitos conjugados da sida e dos jogos da 
economia mundial”. 

O mundo caminha em direção ao colapso pela constatação míope da crise 
ecológica, pois a maioria das pessoas e dos governantes que elaboram e exe-
cutam importantes políticas públicas, ainda não consegue pensar globalmen-
te os problemas ambientais. A pauta de preocupações ainda está restrita aos 
problemas visíveis, relacionados com fatos concretos e ocorridos no entorno 
próximo, como é caso dos lixões, desmatamentos e queimadas. Falta uma sen-
sibilização adequada das pessoas para a real dimensão da crise ecológica e da 
sua real ameaça à garantia da vida no planeta, principalmente para as futuras 
gerações.

Para situar a gravidade da atual crise ecológica global, Canotilho adota a 
idéia de uma segunda geração de problemas ecológicos, não mais preocupada 
apenas com os problemas de âmbito local, mas também com os seus efeitos com-
binados por vários fatores e com as suas implicações globais e duradouras, como 
ocorre no caso da destruição da camada de ozônio, aquecimento global. Estes 
desafios estão a exigir uma especial sensitividade ecológica da comunidade glo-
bal para que não sejam comprometidos de forma insustentável e irreversível os 
legítimos interesses das futuras gerações3. 

Por isso é fundamental a consolidação de um Estado Transnacional de prote-
ção do meio ambiente, estruturado como uma grande teia de proteção do planeta, 
regido por princípios ecológicos e que assegure alternativas e oportunidades de-
mocráticas mais inclusivas, participativas e emancipatórias e tenha como preocu-
pação garantir um mundo melhor para as futuras gerações.

Ao estudar os postulados jurídico-analíticos para a compreensão dos pro-
blemas ambientais e o papel dos Estados, Canotilho destaca a importância do 
“postulado globalista” o qual, em resumo, significa que: “a protecção do ambiente 
não deve ser feita a nível de sistemas jurídicos isolados estatais, mas sim a nível 
de sistemas jurídico-políticos, internacionais e supranacionais, de forma a que se 

2  BACHELET, Michel. INGERÊNCIA ECOLÓGICA: Direito Ambiental em questão. Lisboa: Instituto Piaget, 1995 p. 
19.
3  CANOTILHO, Joaquim José Gomes, Direito Constitucional Português: tentativa de compreensão de 30 anos das ge-
rações ambientais no direito constitucional português. In (CANOTILHO, Joaquim José Gomes e LEITE, José Rubens 
Morato (Orgs.). Direito Ambiental Constitucional Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 02).
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alcance um stantard ecológico ambiental razoável a nível planetário e, ao mesmo 
tempo, se estruture uma responsabilidade global (de Estados, organizações e gru-
pos) quanto às exigências de sustentabilidade ambiental4” .

Nesta mesma linha de raciocínio Leff explica que hoje o conceito de am-
biente se defronta necessariamente com estratégias fatais de globalização e que a 
reinvenção de um mundo (conformado por uma diversidade de mundos) que “abre 
o cerco da ordem econômica-ecológica globalizada”. Destaca que “o princípio 
de sustentabilidade surge como uma resposta à fratura da razão modernizadora 
e como uma condição para construir uma nova racionalidade produtiva, fundada 
no potencial ecológico e em novos sentidos de civilização a partir da diversidade 
cultural do gênero humano5”. 

Essa idéia de um ‘direito de ambiente mundial’ não dispensa e muito me-
nos exclui o papel dos Estados e das instituições locais, desde que se consiga 
alcançar um patamar protetivo mínino do ambiente, conforme inicialmente 
destacado.

O direito do ambiente é a maior expressão de solidariedade que corresponde 
à era da cooperação internacional, a qual deve manifestar-se ao nível de tudo o 
que constitui o patrimônio comum da humanidade. Assim, somente com a conso-
lidação de um verdadeiro Estado Transnacional Ambiental, como estratégia glo-
bal de cooperação e solidariedade, é que será possível assegurar um futuro com 
mais justiça e sustentabilidade.

No atual contexto de crise, a sustentabilidade não pode ser entendida apenas 
como um qualificativo de luxo ou adjetivação de enfeite que se agrega a deter-
minadas expressões6 ou propósitos, muitas vezes nem tão nobres. Deve ser um 
projeto de civilização revolucionário e estratégico de futuro, pautado na consciên-
cia crítica acerca da finitude dos bens ambientais e na responsabilidade global e 
solidária pela proteção, defesa e melhora contínua de toda a comunidade de vida 
e dos elementos que lhe dão sustentação e viabilidade7.

O princípio da sustentabilidade, conforme destacada o sociólogo Enrique 
Leff, aparece como um critério normativo para a reconstrução da ordem econô-

4  CANOTILHO, Joaquim José Gomes, Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. In (FERREIRA, Heline 
Sivini e LEITE, José Rubens Morato (Org.) Estado de Direito Ambiental: tendências, aspectos constitucionais e diagnós-
ticos. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2004, p. 05-06).
5  LEFF, Henrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Trad. Lúcia Mathilde Endlich 
Orth, Petrópolis: Editora Vozes, 2005, p. 31. 
6  Economia, desenvolvimento, mundo, negócios, crescimento, dentre outras.
7  Sobre este tema são muito valiosas as reflexões de Ignacy Sachs, em especial o destaque para as diversas dimensões do 
desenvolvimento e os embates ideológicos que antecederam as Declarações de Estocolmo e Rio-92 entre o “economicismo 
arrogante e o fundamentalismo ecológico”. Este autor explica que a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Hu-
manno, de 1972, realizada em Estocolmo colocou a dimensão do meio ambiente na agenda internacional. Esta conferência 
foi precedida do encontro Founex de 1971 e seguida de uma série de encontros e relatórios até a realização do Encontro 
da Terra no Rio de Janeiro em 1992. A preocupação central era com as relações entre desenvolvimento e meio ambiente e 
os participantes apresentavam as posições mais antagônicas. O resultado foi “uma alternativa média que emergiu entre e 
o economicismo arrogante e o fundamentalismo ecológico. O crescimento econômico ainda se fazia necessário. Mas ele 
deveria ser socialmente receptivo e implementado por métodos favoráveis ao meio ambiente, em vez de favorecer a incor-
poração predatória do capital da natureza ao PIB” (In SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. (In 
STROH, Paulo Yone, (Org.). Tradução: José Lins Albuquerque Filho. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. p. 52.) 
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. (In STROH, Paulo Yone, (Org.). Tradução: José Lins 
Albuquerque Filho. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.
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mica, como uma condição para a sobrevivência humana e um suporte para chegar 
a um desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção8. 

Jose Renato Nalini, conclui que a sustentabilidade importa em transfor-
mação social, sendo conceito integrador e unificante. Propõe a celebração da 
unidade homem/natureza, na origem e no destino comum e significa um novo 
paradigma9.

Assim, deve-se entender o desenvolvimento sustentável como imperativo 
ético tridimensional, implementado em solidariedade sincrônica com a geração 
atual, diacrônica com as futuras gerações, e em sintonia com natureza, ou seja, em 
benefício de toda a comunidade de vida.

Embora o conteúdo do princípio do desenvolvimento sustentável esteja di-
recionado às bases da produção nos modelos capitalistas liberais, esta noção deve 
ser ampliada para que os beneficiários do desenvolvimento sejam todos aqueles 
componentes bióticos e abióticos que garantirão a vida em plenitude, inclusive 
para as futuras gerações.

A preocupação da geração atual não deve ser a de apenas garantir às futuras 
gerações a mesma quantidade de bens e recursos ambientais. A insuficiência deste 
objetivo é manifesta. Isso porque a irresponsabilidade do ser humano gerou um 
desenvolvimento historicamente insustentável e já levou a atual geração à beira 
do colapso pela manifesta limitação de muitos bens primordiais para a vida plena.  
Assim, é fundamental que toda a inteligência coletiva e que todo o conhecimento 
científico acumulado estejam também a serviço da melhora das condições de toda 
a comunidade de vida futura e não apenas a serviço do ser humano.

Assim, a distribuição eqüitativa dos benefícios, riscos e malefícios gerados 
pelo desenvolvimento – como critério referencial de justiça social e ambiental – 
deve ser uma meta constante a ser atingida por intermédio da atuação do Poder 
Judiciário, principalmente no controle das políticas públicas.

Outra questão fundamental que deve ser objeto de preocupação diretamente 
relacionada com a sustentabilidade, diz respeito à busca constante pela melhora 
das condições sociais das populações mais fragilizadas socialmente. Isso porque 
os problemas sociais e ambientais estão necessariamente interligados e somente 
será possível tutelar adequadamente o meio ambiente com a melhora das condi-
ções gerais destas populações10.  Boaventura de Souza Santos indica que a crise 
ambiental decorre diretamente da transnacionalização da pobreza, da miséria e da 
fome e o autor incluiu a degradação ambiental dentre os principais problemas na 
relação social mundial11. 

8  LEFF, Henrique. Saber Ambiental: Sustentabilidalde, racionalidade, complexidade e poder; tradução de Lúcia M. E, 
Horth. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2006, p. 15
9  NALINI, José Renato. Ética Ambienatal. Campinas: Milenninum Editora, 2001, p. 37 e 38.
10  Para Amartya Sem o desenvolvimento real e pleno somente será alcançado com a expansão das liberdades, “desen-
volvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 
exercer ponderadamente sua condição de agente (...) assim, com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem 
efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros”. (In SEN Amartya. Desenvolvimento como liberdade. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.10, 26).
11  SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2001, 
p. 42 e ss.
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Ao contrário do que pensam alguns gestores públicos, o proteção do meio 
ambiente não é o entrave para o desenvolvimento, pois de nada adianta implantar 
uma pauta ambiciosa de investimentos desordenados. A sustentabilidade é a nota 
que deve servir de guia para toda e qualquer política pública. É preciso crescer 
sim e principalmente nas políticas públicas voltadas para a proteção e defesa do 
meio ambiente.

A colaboração e a solidariedade transnacional também são as palavras de 
ordem para uma tutela global e eficaz do meio ambiente. A intensificação do fe-
nômeno da globalização apresenta desafios importantes aos Estados e exige uma 
readequação qualitativa e estratégica do Direito, pois este enquanto mera técnica 
de controle social, emanado de um ente isolado no planeta, já não dá mais res-
postas minimamente eficazes para assegurar um futuro com mais sustentabilidade 
para toda a comunidade de vida e em escala global.

Necessita-se da consolidação de uma nova cultura de sustentabilidade glo-
bal, baseada num paradigma de aproximação entre os povos e culturas, na parti-
cipação do cidadão de forma consciente e reflexiva na gestão política, econômica 
e social.

A equidade intergeracional, portanto, é a diretriz ou o princípio vetor que 
ilumina os rumos do desenvolvimento sustentável. Deve-se assegurar, para as fu-
turas gerações, uma quantidade de bens, não apenas suficiente para a mínima sub-
sistência humana, mas o necessário para a garantia da vida plena em todas as suas 
formas, nos aspectos, ecológico, social e econômico. Este é, além de um desafio, 
o compromisso e o dever fundamental da atual geração.

A distribuição eqüitativa não pode significar apenas a transferência de riscos 
e externalidades negativas, geradas por um desenvolvimento insustentável, mas 
sim o compromisso da atual geração em gerenciar os riscos com inteligência e 
responsabilidade; de mitigação eficiente da externalidades negativas geradas pela 
interferência humana e principalmente de transferir o maior capital ecológico pos-
sível para toda a comunidade de vida futura.

No atual momento histórico, o Poder Judiciário possui um grande desafio 
na concretização deste ideal de garantir a eqüidade entre as gerações presentes e 
futuras e de consolidar uma verdadeira cultura de sustentabilidade global, baseada 
num paradigma de aproximação entre os povos e culturas, na participação do ci-
dadão de forma consciente e reflexiva na gestão política, econômica e social.   

Para o alcance deste desiderato, deve ser assegurado o acesso pleno à ver-
dadeira Justiça Ambiental em escala planetária e na perspectiva transgeracioanal. 
Nesta missão merece destaque a importância da atuação eficaz dos Estados, em 
especial por intermédio do Poder Judiciário. 

3. A Gestão do rIsCo e o ACesso à JustIçA AmbIentAl 

A atual dimensão da crise ecológica requer um esforço global solidário, bem 
como atuação exemplar dos Estados na consecução da verdadeira Justiça Ambien-
tal. Neste contexto, a garantia plena do acesso à Justiça Ambiental deve desenca-
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dear um sentimento de clamor geral por Justiça Ambiental e uma exortação para 
que todos estejam engajados nesta nobre causa humanitária.

O acesso efetivo à Justiça Ambiental é um assunto que deve estar no centro 
das reflexões pela sua importância direta no que tange à consolidação de novos 
comportamentos e atitudes em prol do ambiente. A plena garantia do acesso à Jus-
tiça Ambiental não diz respeito apenas ao aspecto procedimental, como conjunto 
de garantias e medidas para a facilitação do ingresso em juízo, mas também ao 
conteúdo dos provimentos jurisdicionais para a efetiva consecução da justiça na 
perspectiva social e ecológica, ou seja, ao acesso a uma ordem pública ambiental 
justa nas perspectivas: difusa, intergeracional e global. 

O qualificativo ambiental que se agrega ao princípio do acesso à justiça sig-
nifica um redimensionamento no conteúdo e na abrangência deste postulado fun-
damental, exatamente em função do compromisso que deve assumir em prol da 
tutela efetiva do meio ambiente.

Conforme defende Herman Benjamin, o acesso à Justiça Ambiental, como 
direito fundamental do Estado Democrático, deve necessariamente contemplar 
as seguintes garantias: a) igualdade material, b) proteção efetiva dos riscos ile-
gítimos, inclusive potenciais; prevenção de litígios; educação ambiental (aspecto 
pedagógico); ampla participação dos cidadãos12.

Fernanda Salles Cavedon, sobre o mesmo assunto, explica que “acesso à 
Justiça pode, assim, ser identificado como acesso à prevenção e resolução de con-
flitos tendo como parâmetro o ideal de Justiça, correspondendo ao acesso à deci-
são justa e à garantia do exercício dos direitos ambientais inerentes à cidadania 
ambiental13”.

O acesso à Justiça também torna concreto o escopo político da jurisdição 
à medida que significa uma forma de exercício substancial de democracia, pois 
permite ao cidadão o questionamento jurisdicional dos atos e omissões da Admi-
nistração Pública, por intermédio do ajuizamento de Ações Populares Ambientais 
ou Ações Civis Públicas por intermédio de associações e em benefício de toda a 
coletividade. 

A partir destes importantes aportes doutrinários, infere-se que o acesso à Jus-
tiça Ambiental possui ampla significação e notável relevância. Trata-se de um man-
damento geral cujo conteúdo centraliza um objetivo claro que pode ser traduzido na 
busca da melhora contínua das relações dos seres humanos com a natureza.

A efetividade deve, pois, estar não apenas na ampla acessibilidade aos me-
canismos oficiais de resolução e tratamento dos conflitos, mas também na con-
secução plena das aspirações legítimas da coletividade por justiça, ou seja, no 
conteúdo material e na efetividade das decisões e medidas adotadas.

12  BENJAMIN, Antônio Herman V. A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico – apontamentos sobre 
a opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do consumidor. (In: MILARÉ, Édis (Org.). Ação Civil Pública: Lei 
7.347/85 reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995), p. 71 e 72.
13  CAVEDON, Fernanda Salles. Renovação do sistema jurídico-ambiental e realização do acesso à Justiça Ambiental pela 
atividade criadora no âmbito da decisão judicial dos conflitos jurídico-ambientais. Tese de Doutorado defendida junto à 
Universidade do Vale do Itajaí, 2006. p. 36.
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O desafio maior é conferir efetividade social e concreta aos direitos funda-
mentais que justificaram o estabelecimento desse instrumental de garantias. Hoje, 
o maior desafio para o alcance da efetividade, não está mais relacionado apenas 
com o aspecto superficial do acesso à justiça14 (custos e morosidade do processo, 
falta de tempo para os legitimados, barreiras psicológicas e culturais), mas sim 
com o acesso substancial à verdadeira Justiça que inclua a gestão adequada do 
risco futuro e a proteção dos bens e valores intergeracioanais.  

A Justiça Ambiental não é algo pronto e acabado e que pode ser distribuído 
facilmente a todos. Trata-se de uma idealidade, de um horizonte de sentido dotado 
de uma utopia mobilizadora. Assim, não é correto falar-se em Justiça, mas sim em 
fazer-se Justiça, como algo em permanente e contínua construção e que mobiliza 
todos para esta luta.

Esta noção de Justiça Ambiental, contempla uma força promocional dinâ-
mica e exige o engajamento de todos na sua concretização, em especial do Poder 
Judiciário, que é o principal guardião dos valores democráticos e dos bens intan-
gíveis da coletividade global e das futuras gerações. É o Poder Judiciário que pode 
dar vida e significado concreto aos mandamentos normativos constitucionais e 
internacionais que tutelam o ambiente.

A crise de efetividade do Direito Ambiental decorre também da falta de uma 
cultura jurídica própria, especialmente vocacionada para a tutela do ambiente e 
para a revitalização dos institutos da dogmática tradicional que prevê uma imersão 
ecológica profunda e dotada de especial sensibilidade. A implementação de refor-
mas legislativas pontuais ou a adoção singela de medidas isoladas pouco ajudará 
na efetividade da jurisdição ambiental.  

A valorização excessiva do antropocentrismo levou a compreensão do meio 
ambiente apenas como um direito fundamental, tal fato contribuiu para a consoli-
dação de uma ética individualista e egoísta na relação entre os seres humanos e a 
natureza. Neste contexto, deve ser destacada a função transformadora do Estado 
de Direito Ambiental para que a tutela do meio ambiente reencontre o seu adequa-
do fundamento no dever fundamental de solidariedade, religando assim os seres 
humanos com a teia da vida.

Os ideais de liberdade e igualdade solenemente proclamados pela ideologia 
liberal influenciaram a concepção dos institutos jurídicos, contribuíram para o sur-
gimento de uma economia de mercado e para a propagação de uma lógica de capi-
talização da própria natureza, sendo o proprietário o seu domino ou dominador.

A Constituição de 1988, seguindo as tendências das constituições brasileiras 
que a precederam, redimensiona o papel do Estado, conferindo-lhe um profundo 
colorido social e ambiental, circunstância esta que agrega um conteúdo marcada-
mente social aos institutos jurídicos como ocorre na função social e ambiental da 
propriedade.

14  Este aspecto diz até mais respeito ao acesso ao Poder Judiciário do que acesso à efetiva Justiça Ambiental. Embora sendo 
superficial, este aspecto evidentemente não pode ser desconsiderado para uma prestação jurisdicional de excelência. 
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Conforme explica Herman Benjamin15 a Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988 instituiu uma verdadeira ordem pública ambiental, fato este 
que conduz o Estado de Direito Social e o modelo político-econômico a assumi-
rem a forma de Estado de Direito Ambiental.

A proteção do meio ambiente é um dever fundamental imposto não ape-
nas 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 o 
ônus imposto a todos de participar ativamente das decisões e encaminhamentos 
relacionados ao interesse geral de um meio ambiente sadio e equilibrado. A insti-
tucionalização dos deveres fundamentais de proteção e defesa do ambiente é uma 
importante estratégia de gestão do risco para que os Estados possam assegurar um 
futuro mais solidário e promissor para as futuras gerações.

Na colisão de direitos de feição individualista, como o direito de propriedade, e 
o meio ambiente, deve o julgador fazer opções conscientes, responsáveis e criativas 
que, sem aniquilar o núcleo essencial da propriedade, preservem a intangibilidade 
do ambiente. Não se trata de estabelecer uma tirania apriorística de valores em prol 
do ambiente, mas de uma opção consciente que deve necessariamente prestigiar um 
bem de toda a comunidade de vida atual e futura. Enquanto os bens patrimoniais, de 
titularidade individual, podem ser renovados/reconquistados e não geram interesses 
e direitos para as futuras gerações (herdeiros), os bens ambientais além de pertence-
rem a toda comunidade de vida atual e futura, nem sempre se renovam e estes sim 
geram direitos para as futuras gerações, as quais devem receber uma quantidade de 
bens igual ou superior a recebida pela atual geração.

Os principais valores e princípios relacionados com a tutela jurídica do 
ambiente estatuídos na Constituição de 1988 e que devem nortear a jurisdição 
ambiental efetiva, inclusive na gestão do risco são: solidariedade, dignidade da 
pessoa humana, justiça social, cidadania, cooperação, participação democrática, 
eqüidade intergeracional, a institucionalização dos deveres fundamentais, a pre-
venção e a precaução. 

A jurisdição ambiental deverá concretizar e harmonizar estes princípios e 
diretrizes para que seja alcançado o objetivo de acesso pleno e efetivo à Justiça 
Ambiental, em especial para que a relação entre os seres humanos e a natureza se 
desenvolva de maneira harmônica e sustentável.

A atual sociedade do risco apresenta importantes desafios para o acesso à 
Justiça Ambiental, situação que pode ser caracterizada pela ameaça de colapso 
ambiental devido ao esgotamento dos bens ambientais ou em decorrência de um 
modelo produtivo insustentável baseado na maximização dos lucros e na falta de 
prudência ambiental16.  

15  BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e Ecologização da Constituição Brasileira. In CANO-
TILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. p. 121.
16  Sobre o tema sugere-se a leitura das obras de Ulrich Bech, em especial: BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. 
Madrid: Siglo XXI de Espanha, 2002 e BECK, Ulrich e GIDDENS, Antony, LASH, Scott. Modernização reflexiva: políti-
ca tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Unesp, 1997.
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O risco deve ser entendido como uma decorrência do processo de escolhas 
e decisões adotadas no presente e que podem gerar conseqüências imprevisíveis e 
incalculáveis para a qualidade de vida futura em todas as suas dimensões. Difere, 
portanto, de perigo que apresenta uma noção estática, relacionada com ocorrên-
cias previsíveis e delimitadas no tempo e no espaço. 

Assim, é fundamental que as decisões sejam tomadas com todas as caute-
las preventivas e precautórias, por intermédio de um planejamento estratégico e 
democrático que considere todas as variáveis que possam influenciar direta ou 
indiretamente na garantia plena da qualidade de vida em todas as suas formas, 
inclusive das futuras gerações.

Qualquer decisão, lei ou ato administrativo que não considere a gestão e 
o controle dos riscos, numa perspectiva futura, integrada e conglobante, poderá 
caracterizar situação de incompatibilidade material com a ordem jurídica cons-
titucional e internacional, por outorga de proteção deficiente ao direito humano 
fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado.

Afinal, a gestão e o controle adequado dos riscos ambientais gerados pelas 
ações humanas é um dos maiores desafios da modernidade. As decisões e ações 
do presente que irão condicionar os acontecimentos e as conseqüências impre-
visíveis e incertas do futuro, também serão essas decisões as responsáveis pela 
qualidade de todas as espécies de vida no planeta no futuro da humanidade. 

Por isso, as instituições não podem manter-se na passividade, precisam ou-
torgar respostas prontas e enérgicas para garantir, inclusive às futuras gerações, 
um pacto de civilização mais promissor e que inclua necessariamente a variável 
ambiental e a adequada gestão dos riscos como componente de todo e qualquer 
processo ou projeto de desenvolvimento com sustentabilidade.

4. ConClusões ArtICulAdAs

4.1 A sustentabilidade global é um imperativo ético tridimensional, pois deve ser 
implementada com o objetivo de atender as necessidades da geração atual, garan-
tir e melhorar as condições de vida das futuras gerações e em plena sintonia com 
natureza, gerando assim benefícios para toda a comunidade de vida e não apenas 
para os seres humanos.

4.2 Equidade intergeracional, significa que se deve assegurar, para as futuras gera-
ções, a quantidade de bens ambientais, não apenas suficiente para a mínima sub-
sistência humana, mas o necessário para a garantia da vida plena em todas as suas 
formas, nos aspectos, ecológico, social e econômico. Este é, além de um desafio, 
o compromisso e o dever fundamental das gerações.

4.3 O acesso à verdadeira Justiça Ambiental deve significar a melhora contínua 
das relações dos seres humanos com a natureza, a gestão adequada dos riscos e a 
proteção efetiva dos bens e valores intergeracionais.
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O sistema de pagamento por serviços ambientais (PSA) tem se demonstrado 
uma opção para a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e da pai-
sagem. Projetos implantados na América Latina apresentam resultados significa-
tivos, tanto no aspecto ecológico quanto no econômico e social. No Brasil, inicia-
tivas de PSA inauguram uma abordagem de preservação ambiental concentrada 
no incentivo positivo. O presente trabalho pretende verificar se o sistema de PSA 
pode servir também como um instrumento voltado para a mitigação e adaptação 
aos efeitos da mudança climática no Brasil.

1. INTRODUÇÃO

O pagamento por serviços ambientais (PSA) é uma abordagem de conserva-
ção ambiental focada na compensação dos custos decorrentes da alteração do uso 
do solo, pelos beneficiários da preservação serviços ambientais (SA) aos prove-
dores destes serviços. Dentre as várias metodologias de PSA, o melhor exemplo é 
o modelo pelo qual os detentores das áreas ribeirinhas a montante de determinado 
curso hídrico recebem pagamentos dos habitantes a jusante pela preservação da 
vegetação ciliar, como forma de garantir a quantidade e qualidade da água. O 
PSA, enquanto instrumento de incentivo positivo, consubstancia a aplicação dos 
princípios do usuário-pagador, do provedor-recebedor e da prevenção. 

As iniciativas de preservação ambiental devem articular-se às ações contra 
a mudança climática. Estas ações se dividem em estratégias de mitigação e es-
tratégias de adaptação. Ao lado do mercado mundial de carbono (que é também 
um modelo de PSA), estratégias regionais e locais de mitigação e adaptação são 
necessárias e urgentes. 

O 4º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática (IPCC), elaborado a partir dos mais recentes dados sobre o clima, o 
meio ambiente e a sociedade, traz importantes recomendações aos países acerca 
das medidas voltadas à mitigação e à adaptação. Nos países tropicais, o 4º Relató-
rio do IPCC identifica o desmatamento como sendo a principal fonte de emissões 
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de gases provocadores do efeito estufa (GEE). O relatório identifica nesses países 
drásticas conseqüências, às quais eles devem se adaptar.  

A maior contribuição – e também o maior desafio – dos países tropicais para 
o combate à mudança climática é evitar o desmatamento e incrementar a área 
florestada. E, além da questão climática, os países em desenvolvimento desem-
penham importante papel na preservação da biodiversidade, recursos hídricos e 
florestas. A questão é como os países em desenvolvimento enfrentarão tal tarefa. 
Cada país deverá buscar as soluções mais condizentes com sua realidade social, 
econômica e ambiental. A cooperação entre os povos e a tecnologia, em muitos 
casos, não bastarão para o enfrentamento da mudança climática. As estratégias de 
mitigação e adaptação, nesse caso, deverão se dar em nível local e regional. 

O presente trabalho pretende verificar se o PSA pode servir também como 
um instrumento voltado para a mitigação e adaptação à mudança climática no 
Brasil. 

2. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS – PSA

Quando da Revolução Industrial, acreditava-se que os recursos naturais 
eram inesgotáveis e, em conseqüência, que a expansão econômica (satisfação das 
necessidades humanas) seria igualmente ilimitada. Hoje sabemos que os recursos 
naturais são limitados. Recentemente descobriu-se que a natureza, além de pro-
vedora de bens, presta importantes serviços ao homem. Estes serviços, prestados 
gratuitamente pelo meio ambiente, são conhecidos como serviços ambientais ou 
serviços ecológicos. Serviços ambientais, de acordo com o substitutivo aos Proje-
tos de Lei nº 792 e 1.190, de 2007, são “as funções inestimáveis e imprescindíveis 
oferecidas pelos ecossistemas para a manutenção de condições ambientais ade-
quadas de vida na Terra, incluindo a da espécie humana”.  1

No ano de 1997, um estudo calculou quanto custaria substituir os serviços 
ecológicos prestados por 16 ambientes diferentes, se isto fosse possível. A esti-
mativa chegou à cifra de 33 trilhões de dólares. Importante lembrar que, na época, 
o Produto Interno Bruto mundial era de 18 trilhões de dólares. Bensusan ressalta 
ainda que, à medida que os ambientes são alterados e os serviços ecológicos com-
prometidos, o valor de cada um tende a aumentar significativamente.  2 

Em 2005, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), estudo encomen-
dado pela Organização das Nações Unidas (ONU), revelou que 60% dos serviços 
ambientais do planeta estão, de alguma forma, degradados. 3 O foco do estudo 
foram os chamados serviços ambientais, isto é, os benefícios que o homem obtém 

1  CÂMARA DOS DEPUTADOS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Parecer do Relator do PL 
792/2007. Disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=453221  Acesso 19.mar.2008.
2  BENSUSAN, Nurit. Seria melhor ladrilhar? Biodiversidade como, para que, por que. Brasília: Ed. Universidade de 
Brasília/Instituto Socioambiental, 2002. p. 07.
3  Cerca de 60% (15 entre 24) dos serviços dos ecossistemas examinados nesta avaliação vêm sendo degradados ou utiliza-
dos de forma não sustentável. A degradação dos serviços dos ecossistemas geralmente acarreta danos significativos para 
o bem-estar humano e representa uma perda no patrimônio natural ou riqueza de um país. Disponível em < http://www.
millenniumassessment.org/en/index.aspx> Acesso 01.abr.2008. 
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dos ecossistemas. A AEM dividiu os serviços ambientais prestados pelos ecossis-
temas em serviços de provisão (alimentos, água, lenha, fibras, princípios ativos, 
recursos genéticos); serviços de suporte (formação de solos, produção primária, 
ciclagem de nutrientes; processos ecológicos); serviços de regulação (regulação 
do clima, controle de doenças, controle de enchentes e desastres naturais, purifi-
cação da água, purificação do ar, controle da erosão); e serviços culturais (espiri-
tualidade, lazer, inspiração, educação e simbolismos). 

A mensagem-chave da Avaliação Ecossistêmica do Milênio é um alerta:

“(I) todos, no mundo, dependem da natureza e dos serviços providos 
pelos ecossistemas para terem condições a uma vida decente, saudável 
e segura; 
(II) os seres humanos causaram alterações sem precedentes nos ecos-
sistemas nas últimas décadas para atender a crescentes demandas por 
alimentos, água, fibras e energia; 
(III) estas alterações ajudaram a melhorar a vida de bilhões de pes-
soas, mas ao mesmo tempo, enfraqueceram a capacidade da natureza 
de prover outros serviços fundamentais, como a purificação do ar e da 
água, proteção contra catástrofes naturais e remédios naturais; 
(IV) a perda dos serviços providos pelos ecossistemas constitui uma 
grande barreira às Metas de Desenvolvimento do Milênio de reduzir a 
pobreza, a fome e as doenças; 
(V) as pressões sobre os ecossistemas aumentarão em uma escala global 
nas próximas décadas se a atitude e as ações humanas não mudarem; 
(VI) a tecnologia e conhecimento de que dispomos hoje podem redu-
zir consideravelmente o impacto humano nos ecossistemas, mas sua 
utilização em todo o seu potencial permanecerá reduzida enquanto os 
serviços oferecidos pelos ecossistemas continuarem a ser percebidos 
como ‘grátis’ e ilimitados e não receberem seu devido valor; 
(VII) esforços coordenados de todos os setores governamentais, empre-
sariais e institucionais serão necessários para uma melhor proteção do 
capital natural. A produtividade dos ecossistemas depende das esco-
lhas corretas no tocante a políticas de investimentos, comércio, subsí-
dios, impostos e regulamentação.”  4

A crise da polinização, a escassez de água e a perda de espécies, assim como 
o aquecimento global, são exemplos de problemas que exigem não apenas uma 
nova atitude em do homem em relação à natureza, mas também uma nova concep-
ção desta. A percepção de que necessitamos dos serviços ambientais deve orientar 
qualquer modelo de desenvolvimento que se pretenda. 

Uma vez percebida a importância dos serviços ecológicos, resta traçar es-
tratégias para preservação dos mesmos. Uma das propostas é o Pagamento pelos 
Serviços Ambientais (PSA). O voto do Relator do PL 792/2007 resume a idéia 
central da proposta de PSA: 

4 Mensagem-chave da Avaliação Ecossistêmica do Milênio. Disponível em <http://www.cdb.gov.br/CDB/cdb8> Acesso 
30.set.2007.

Vol I-Profiss-book.indb   551 5/14/08   9:46:36 AM



552 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

“O pagamento ou a compensação por serviços ambientais tem como 
principal objetivo transferir recursos, monetários ou não, àqueles que 
voluntariamente ajudam a conservar ou a produzir tais serviços. Como 
os efeitos desses serviços são usufruídos por todos, é justo que as pes-
soas por eles responsáveis recebam incentivos. A idéia é que não basta 
apenas cobrar uma taxa de quem polui ou degrada, mas é preciso desti-
nar recursos a quem garante a oferta dos serviços voluntariamente.” 5 

Wunder define o Pagamento por Serviços Ambientais através de cinco re-
quisitos: [I] transação voluntária, pela qual [II] determinado serviço ambiental ou 
determinado uso do solo desejado para assegurar este serviço) [III] é adquirido 
por (pelo menos um) adquirentes do serviço ambiental; [IV] de (pelo menos um) 
provedores do serviço ambiental; [V] se e somente se os provedores assegurarem 
a provisão do serviço ambiental definido. Salienta ainda Wunder que o sistema de 
PSA é parte de um novo e mais direto paradigma de conservação, reconhecendo 
explicitamente a necessária ponte entre os interesses dos detentores da terra e de 
terceiros. 6 

O ponto central da questão é a escassez (ou o risco de escassez) do serviço 
ambiental e a valorização deste. No entanto, não se trata de “mercantilizar” o 
meio ambiente, o que reflete uma idéia simplista do PSA. O PSA busca incen-
tivar quem contribui para a preservação dos serviços ambientais, incentivo este 
oriundo dos beneficiários da preservação dos serviços ambientais. Uma troca 
justa, portanto. Considerar os benefícios trazidos pela preservação dos serviços 
ambientais refere-se, portanto, não a uma lógica de mercado, mas sim a uma 
lógica econômica. 

Nesse sentido, a ponderação da União Internacional para a Conservação da 
Natureza:

“The attractiveness of the ‘ecosystem services’ concept is also largely 
due to its capacity to provide a unifying language between the econo-
mic, business and environmental communities; as beneficiaries of valu-
able services are identified, previously uninvolved actors are recogni-
zing that they have a stake in conserving the environment. This offers a 
strategic opportunity to further engage economic policy makers and the 
private sector in conservation efforts. (...) The end goal is not market 
creation, but sustainable development. Consequently, PES [payment for 
environmental services – n.a.] should not be seen as an end in itself, but 
rather as a specific policy tool to be handled with care and applied whe-
re it can deliver the desired results. By valuing the economic benefits of 
ecosystems, PES is achieving more than simply creating new markets; 
it is highlighting the critical importance of natural capital in our global 
economy. Natural resources are indeed becoming increasingly limited 
by urbanization and economic growth. PES schemes can serve as a 

5  CÂMARA DOS DEPUTADOS - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Op. cit. p. 02. 
6  WUNDER, Sten. Payments for environmental services: some nuts and bolts. Jacarta: Center for International Forestry 
Research, 2005. p. 03. [tradução livre]
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catalyst for the major behavioral shifts that are necessary for our des-
cendants to inherit a healthy and viable planet.” 7 

De acordo com o Relatório Final do Fórum Eletrônico sobre Sistemas de 
Pagamento por Serviços Ambientais em Bacias Hidrográficas da Organização das 
Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), “o PSA é um mecanismo 
flexível e adaptável a diferentes condições, que aponta a um pagamento ou com-
pensação direta pela manutenção ou provisão de um serviço ambiental, por parte 
dos usuários do serviço o qual se destina aos provedores.” 8 O Fórum da FAO 
destaca ainda que o conceito de PSA tem recebido muita atenção em vários países 
da América Latina nos últimos anos como ferramenta inovadora para financiar 
investimentos no manejo sustentável de terras.

O PSA considera o custo da perda dos serviços ambientais (o que revela 
seu valor), constituindo um instrumento econômico de incentivo voltado para 
evitar a degradação e promover a restauração e preservação dos mesmos. A 
constatação de que, no Brasil, a impunidade somada à falta de incentivos re-
dunda na degradação do meio ambiente, é uma justificativa para aplicação de 
sistemas de PSA. Outra justificativa é que o PSA pode contribuir para a redução 
da pobreza, na medida em que os incentivos financeiros podem ser destinados 
aos provedores de serviços ambientais de baixa renda, como os pequenos agri-
cultores. Além disso, é importante considerar que as populações mais atingidas 
pelo declínio da oferta de serviços ambientais são, via de regra, as socialmente 
mais vulneráveis.  

Experiências com PSA em países da América Latina têm demonstrado que 
este instrumento pode contribuir mais eficazmente para a manutenção da quali-
dade ambiental das bacias hidrográficas do que outros mecanismos, sobretudo os 
de comando-e-controle. 9 De acordo com a Declaração de Arequipa, resultante do 
III Congresso Latino-americano de Manejo de Bacias Hidrigráficas, realizado no 
Peru em 2003: 

“Es tiempo de acción para adoptar o incrementar sistemas de pago por 
servicios ambientales en las cuencas, los que constituyen mecanismos 
de compensación directos, flexibles y promisorios, donde los proveedo-
res de los servicios ambientales reciben un pago de tales servicios por 
parte de los usuarios, originando una oportunidad realista de contri-
bución al manejo integrado de los recursos hídricos con equidad dentro 
de las cuencas hidrográficas.” 10

7  INTERNACIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE (IUCN). Developing International Payments for 
Ecosystem Services. Towards a greener world economy. Geneve: UNEP, 2006. p. 02.
8  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO). Foro 
Electrónico Sobre Sistemas de Pago por Servicios Ambientales em Cuencas Hidrográficas. Disponível em <http://www.
rlc.fao.org/foro/psa/pdf/infofinpsa.pdf> Acesso 30.set.2007. p. 05. [tradução livre]
9  CAMACHO, D. C. PROCUENCAS, protección y recuperación de microcuencas para el abastecimiento de agua pota-
ble en la provincia de Heredia, Costa Rica. Disponível em <http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/infofinpsa.pdf> Acesso 
30.set.2007. p. 14.
10  FAO. Declaração de Arequipa. Disponível em < http://www.rlc.fao.org/pr/tierra/arequipa.htm> Acesso 02.abr.2008. 
[tradução livre]
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No Brasil, experiências de PSA estão surgindo em diferentes estados, tanto 
pela iniciativa privada como através do Poder Público. No estado de São Paulo, a 
Fundação Boticário de Conservação da Natureza lançou em outubro de 2006 o Pro-
jeto Oásis, que cria um sistema de pagamento pelos serviços ambientais a proprie-
tários de áreas remanescentes de Mata Atlântica que se comprometerem a conservar 
integralmente tais áreas. 11 Recentemente, o Estado do Amazonas criou o Progra-
ma Bolsa-Floresta, que consiste no pagamento por serviços e produtos ambientais 
às comunidades tradicionais das Unidades de Conservação pelo uso sustentável, a 
conservação e proteção dos recursos naturais, assim como para incentivar políticas 
voluntárias de redução de desmatamento. Este programa tem o objetivo, numa pri-
meira fase, de apoiar as comunidades tradicionais que moram nas Unidades de Con-
servação estaduais que assumam o compromisso com o desmatamento zero.12 Além 
das iniciativas mencionadas, diversos projetos de lei em tramitação no Congresso 
Nacional versam sobre incentivos àqueles que preservam o meio ambiente. 13 A 
Lei 11.428/2006, por exemplo, inaugura uma nova perspectiva sobre a questão dos 
incentivos positivos no direito ambiental ao prever incentivos econômicos voltados 
a estimular a proteção e uso sustentável do Bioma Mata Atlântica. 14 

Observa-se que o tema dos incentivos positivos está recebendo crescente 
atenção e, em breve, projetos de PSA serão implantados por todo o Brasil para a 
conservação dos serviços ambientais. O direito ambiental pátrio deve auxiliar na 
concepção deste mecanismo, sob pena de a tentativa de implantar instrumentos de 
incentivo positivo no país redundar em imenso fracasso. De extremada importân-
cia uma correta fundamentação jurídica do instituto, eis que, caso desvirtuado de 
sua finalidade, o PSA poderá igualar-se aos instrumentos ditos “assistencialistas”, 
que em nada contribuem para a preservação do meio ambiente. 

Mediante a adoção de instrumentos como o PSA, o ordenamento jurídico 
passa a contar com uma função promocional. Hoje, entretanto, o direito ambiental 
brasileiro carece de instrumentos de incentivo positivo que estimulem as condutas 
desejáveis. A respeito da função promocional do ordenamento jurídico, o ensina-
mento de Bobbio é esclarecedor: 

“(...) no Estado contemporâneo, torna-se cada vez mais freqüente o 
uso de técnicas de encorajamento. Tão logo comecemos a nos dar con-
ta do uso dessas técnicas, seremos obrigados a abandonar a imagem 
tradicional do direito como ordenamento protetor-repressivo. Ao lado 
desta, uma nova imagem toma forma: a do ordenamento jurídico como 
ordenamento com função promocional. (...) A introdução da técnica de 

11  FUNDAÇÃO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA. Projeto Oásis. Disponível em
<http://internet.boticario.com.br/portal/site/fundacao/menuitem.82a4b0a3a96f02ddd52fae10e2008a0c?epi_
menuGrafico=Areas_Naturais&item_Menu=2.> Acesso 30.set.2007.
12  GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS. Programa Bolsa-Floresta. Disponível em <http://www.sds.am.gov.br/
noticia.php?xcod=3016> Acesso 30.set.2007.
13  Na Câmara dos Deputados, na atual legislatura, tratam da matéria os Projetos de Lei nº 792/2007; 1190/2007; 1667/2007 
e 1920/2007. No Senado, tramita o Projeto de Lei nº 142/2007. [n.a]
14  Dispõe o art. 33 da Lei 11.428/2006: “O poder público, sem prejuízo das obrigações dos proprietários e posseiros es-
tabelecidas na legislação ambiental, estimulará, com incentivos econômicos, a proteção e uso sustentável do Bioma Mata 
Atlântica.” 
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do encorajamento reflete uma verdadeira transformação na função do 
sistema normativo em seu todo e no modo de realizar o controle so-
cial. Além disso, assinala a passagem de um controle passivo – mais 
preocupado em desfavorecer as ações nocivas do que em favorecer as 
vantajosas – para um controle ativo – preocupado mais em favorecer as 
ações vantajosas mais do que desfavorecer as nocivas.” 15

A função promocional do ordenamento jurídico é o que se pretende com 
a inclusão do PSA como instrumento do direito ambiental brasileiro. Isso não 
significa “descartar” ou diminuir a importância dos instrumentos de comando-
e-controle. Pelo contrário, com a inclusão de instrumentos de incentivo posi-
tivo, se pretende prevenir a degradação ambiental de tal sorte que não se faça 
necessária a utilização de instrumentos de comando-e-controle. Isso é relevante 
se considerarmos que os instrumentos de comando-e-controle são onerosos ao 
Estado. A utilização de instrumentos de incentivo positivo, assim, tende a com-
plementar os instrumentos de comando-e-controle, bem como os demais instru-
mentos da Política Ambiental. De modo que o PSA desponta como promissor 
mecanismo de incentivo positivo para fazer frente aos complexos problemas 
sociais, econômicos e ambientais enfrentados pelos Brasil, nos parece adequado 
que o mesmo seja recepcionado no ordenamento jurídico pátrio, por traduzir a 
função promocional deste.

Questão relevante para o presente estudo é verificar se, além de instrumento 
de preservação ambiental, o PSA se presta também para combater os efeitos da 
mudança climática.

3. REAÇÃO À MUDANÇA CLIMÁTICA: AÇÕES DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO

É entendimento pacífico que os atuais esforços para conter a mudança cli-
mática são insuficientes. 16 Da mesma forma, é consenso que a mudança climática 
já está acarretando conseqüências em todo planeta. 17 Outra questão convergente 
é que a mudança climática é inevitável. Resta ao homem e à natureza a adapta-

15  BOBBIO, N. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do Direito. Baueri: Ed. Manole, 2007. p. 13.
16  De acordo com o 4º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em 
inglês), os esforços atuais mostram-se insuficiente para a estabilização das concentrações de GEE na atmosfera, sendo que 
nenhum esforço de mitigação será o bastante para prevenir a mudança climática nas próximas décadas. Os primeiros im-
pactos, inclusive, já estão sendo observados. Nesse sentido, a adaptação é a alternativa indicada. A mitigação e a adaptação 
são agora essenciais para reduzir os impactos esperados da mudança climática nos seres humanos e no ambiente. 
17  De acordo com a Declaração sobre Alterações Climáticas emitida pelos Cientistas Bali, 2007: “Este documento foi pre-
parado por consenso ao abrigo dos auspícios do Centro de Pesquisa sobre Alterações Climáticas da Universidade de Nova 
Gales do Sul (Climate Change Research Centre at the University of New South Wales) em Sydney, na Austrália.O relatório 
de 2007, preparado pelo Painel Intergovernamental dedicado a Alterações Climáticas - IPCC (Inter Government Panel on 
Climate Change) – e compilado por várias centenas de cientistas especializados em condições climáticas, concluiu inequi-
vocamente que o nosso clima está a aquecer rapidamente e temos agora pelo menos 90% de certeza que isso se deve em 
grande parte a actividades humanas. A quantidade de dióxido de carbono na nossa atmosfera já excede os valores naturais 
dos últimos 650.000 anos e está a aumentar muito rapidamente devido a actividade humana. Se não desacelerarmos esta 
tendência em breve, muitos milhões de pessoas correrão o risco de suportar eventos extremos, tais como: vagas de calor, 
secas, inundações e tempestades; as nossas zonas costeiras e cidades ficarão ameaçadas pela subida do nível do mar e 
muitos ecossistemas, plantas e espécies animais serão expostos ao perigo de extinção.” 
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ção às conseqüências da mudança climática. A intensidade destas conseqüências, 
entretanto, vai depender em grande medida das atitudes que o homem tomar de 
agora em diante.  

As respostas às mudanças climáticas se dividem em estratégias de mitigação 
e estratégias de adaptação. 18 As estratégias de mitigação correspondem à redu-
ção de emissão de gases de efeito estufa (GEE) e melhoramento dos sumidouros 
destes gases (seqüestro e fixação de carbono). Já as estratégias de adaptação se 
referem à maneira de como os países lidarão com as conseqüências inevitáveis 
das mudanças climáticas. Para tanto, além do compromisso dos países desenvol-
vidos, cumpre a todos os países adotar políticas nacionais e implementar medidas 
correspondentes para mitigação e adaptação.

O IPCC conceitua adaptação como “iniciativas e medidas para reduzir a 
vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos contra efeitos atuais ou espera-
dos da mudança climática.” 19 Existem, segundo o IPCC, vários tipos de adapta-
ção, como as medidas antecipatórias e reativas, privadas e públicas, bem como as 
autônomas e as planejadas.

A mitigação é a prevenção indireta dos danos mediante a intervenção antró-
pica para reduzir as fontes de GEE e melhorar os sumidouros. 20 No conceito ado-
tado pelo IPCC, mitigação é a “mudança tecnológica e substituição que reduzem 
a entrada [input] de recursos e emissões por unidade de produção [output].” No 
entanto, salienta que “embora várias políticas sociais, econômicas e tecnológicas 
devam resultar numa redução de emissões, com respeito à mudança climática, 
mitigação significa implementar políticas para reduzir emissões de GEE e au-
mentar/melhorar os sumidouros.” 21   

Tendo em vista que a mitigação traz benefícios globais, esta enseja o esfor-
ço conjunto do maior número possível de países – especialmente os principais 
emissores, a fim de reduzir os lançamentos de GEE na atmosfera. Ao lado da 
emissão evitada está o seqüestro e armazenamento de gás carbônico (CO²), que se 
dá através dos chamados sumidouros. Os principais sumidouros são as florestas e 
os oceanos. Por isso a importância da preservação dos oceanos e o incremento e 
manutenção das áreas florestais. 

O Brasil é um país privilegiado em termos de área florestada. No entan-
to, as suas emissões se concentram justamente no sistema de corte-e-queima 
(slash-and-burn) voltado para a alteração do uso do solo, especialmente para 
pastagens e plantio. As emissões de CO² resultantes da queima da biomassa das 
áreas desmatadas, assim como a queima anual das pastagens, colocam o Brasil 

18  KRUG, T. [Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente] Políticas de 
adaptação. Painel da 50ª Reunião Extraordinária do CONAMA, Rio de Janeiro, 29-30 de maio de 2007. Disponível em 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir929/0800_01TelmaKrug.pdf> Acesso 20.mar.2008.
19  IPCC. Glossário do Relatório do Grupo de Trabalho III – Mitigação da Mudança Climática. Disponível em < http://
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-annex1.pdf> Acesso 20.mar.2008. p. 809.  [tradução livre]
20  KRUG, Telma., op. cit.
21  IPCC, Glossário..., op. cit. p. 818. [tradução livre]
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entre os maiores emissores de GEE do planeta. Para fazer sua parte no combate 
à mudança climática, o Brasil deve enfrentar o desmatamento e as queimadas. 22  

Os benefícios da mitigação realizada hoje serão evidenciados em muitas dé-
cadas (longo período de residência do GEE na atmosfera). As medidas de adapta-
ção, ao contrário, tornam-se imediatamente efetivas e geram benefícios por reduzir 
as vulnerabilidades à variabilidade climática e a mudança do clima. A adaptação 
funciona tipicamente na escala do sistema impactado (na maior parte das vezes 
em escala local). 23 Assim, cada região demandará medidas específicas de adapta-
ção, variando conforme as suas peculiaridades e as da alteração climática gerada, 
tanto mais se considerarmos que muitas conseqüências da mudança climática são 
incertas ou desconhecidas. As estratégias de adaptação deverão, portanto, atuar 
em escala local, considerando as peculiaridades regionais.  

As estratégias de adaptação deverão considerar também as conseqüências da 
mudança climática nos diversos setores, tais como indústria, meio ambiente, agri-
cultura, florestas, recursos hídricos, saúde, etc. Nesse caso, os países e a iniciativa 
privada dispõem de vários instrumentos que podem ser utilizados para promover 
a adaptação. Usualmente as taxas, incentivos, conjunto de regras e regulamentos 
já são adotados para orientar as políticas nos mais diversos setores. Os instrumen-
tos de adaptação podem ser desenvolvidos conjuntamente com diversos setores 
através da adequação das políticas já existentes. Isso significa dizer que a revisão 
destas políticas deve levar em conta os riscos da mudança climática. 

Os instrumentos de adaptação devem ser flexíveis, a fim de conectar múlti-
plos setores. O ideal seria um instrumento que integrasse as demandas de adap-
tação dos diversos setores e, ao mesmo tempo, fosse flexível também para ser 
aplicada em regiões diferentes, em escala local. 

Outra questão de particular relevo é adoção de instrumentos que conjuguem 
mitigação e adaptação. Algumas ações como a recuperação de áreas degradadas, o 
desmatamento evitado, o reflorestamento de matas ciliares e áreas de preservação 
permanente, podem funcionar tanto para adaptação às conseqüências das mudanças 
climáticas (perda da biodiversidade, degradação dos recursos hídricos, controle de 
pragas, etc.) como para mitigação (captura e fixação de CO²). Tais mecanismos de-
vem ser priorizados, por constituírem abordagens mais diretas e menos onerosas. 

No Brasil, é com imensa dificuldade que as políticas dos diversos setores 
têm se articulada para algum fim específico, geralmente o econômico. As medidas 
de mitigação e adaptação às conseqüências da mudança climática ensejam uma 
mobilização ímpar no país. Isso é especialmente significativo se considerarmos 
que a medida de mitigação mais urgente que o Brasil necessita adotar é a que evite 
o desmatamento e promova a recuperação das florestas. Ademais, diante da diver-
sidade de regiões e setores que demandam medidas de adaptação, é necessário 
encontrar instrumentos flexíveis.  

22  De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é o 4º maior emissor do planeta, quando são levados em conta 
os gases lançados na atmosfera, por causa das queimadas feitas para desmatar. 
23  KURG, Telma. op. cit.
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4. PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO E 
ADAPTAÇÃO À MUDANÇA CLIMÁTICA NO BRASIL

O PSA é um instrumento de preservação ambiental com abordagem eco-
nômica que tem alcançado resultados significativos em diversos países, parti-
cularmente por associar interesses que outros mecanismos não contemplavam. 
24 Uma das mais difundidas e compreensíveis formas de PSA é a transação 
entre os usuários de água a jusante e os detentores da terra a montante, a fim 
de assegurar os benefícios relacionados à água obtidos a partir de um manejo 
sustentável das áreas ribeirinhas (PSA hídrico). 25 Através dessa estratégia de 
PSA, os usuários de água obtêm vantagens (controle da erosão e sedimentação, 
filtragem de poluentes, quantidade e qualidade d’água, etc.), na mesma medida 
que os detentores das terras que contribuem com a preservação deste serviço 
ambiental recebem uma remuneração que cobre o valor de uso do solo. Outras 
abordagens não consideram a perda econômica que o detentor da terra percebe 
com a conversão desta em floresta. 

No Brasil, país de franca vocação agrícola, a alteração do uso do solo de 
floresta para pastagem e lavoura é uma constante, desde a colonização até os dias 
presentes. Tal conversão é realizada da pior maneira possível, considerada a mu-
dança climática: através do sistema de corte da floresta e posterior queima da 
biomassa resultante. O desafio é cessar a conversão da floresta em pastagem ou 
lavoura, e, se possível, converter as lavouras, pastagens e principalmente áreas de-
gradadas e ecologicamente relevantes em florestas novamente. O resultado dessa 
reconversão/manutenção da floresta tem repercussões positivas em diversas áre-
as: biodiversidade, recursos hídricos, agricultura, seqüestro e fixação de carbono, 
conforto térmico, controle de cheias e erosão, dentre outros benefícios. A princi-
pal aplicação do sistema de PSA é a adequação do uso (ou não uso) do solo com 
vistas à manutenção dos serviços ambientais.

A IUCN lembra que o próprio Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) do Protocolo de Quito é um exemplo de um esquema internacional de 
PSA, através do qual os projetos de seqüestro de carbono em países em desenvol-
vimento são pagos por poluidores em países desenvolvidos. 26 No entanto, existe a 
possibilidade de adoção de estratégias de PSA para enfrentar a mudança climática 
dentro dos países, em escala local, como medida de mitigação ou de adaptação, 
ou ambas simultaneamente. 

Um setor que apresenta grandes oportunidades de adotar estratégias de PSA 
é o de florestas. O IPCC é claro em afirmar que “atividades de mitigação rela-
cionadas com florestas podem reduzir consideravelmente emissões de fontes e 
aumentar a remoção de CO² através de sumidouros a baixo custo, e podem ser 
desenhados para criar sinergias com adaptação e desenvolvimento sustentável.” 

24  WUNDER, Sten. op. cit. p. 8.
25  IUCN. op. cit. p. 2.
26  Ibidem. p. 2.
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27 Nesse sentido, o Brasil desempenharia importante papel no cenário mundial, 
considerando suas vastas florestas e enormes desmatamentos e queimadas.

Outro aspecto relevante é que a perda dos serviços ambientais irá afetar 
mais diretamente a população pobre dos países em desenvolvimento. 28 Diante 
disso, o IPCC alerta que as opções de mitigação relacionadas com florestas 
podem ser concebidas e implementadas de forma compatível com a adaptação 
e podem ter co-benefícios substanciais em termos de emprego, geração de ren-
da, conservação da biodiversidade e recursos hídricos, suprimento de energia 
renovável e redução da pobreza. 29 Desta forma, o PSA pode contribuir também 
como estratégia de adaptação.

No Brasil, as estratégias de combate à mudança climática devem enfrentar 
eventos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e frio, furacões e tem-
pestades. Além disso, a mudança climática deverá acentuar o desconforto térmico 
e a poluição em grandes centros urbanos, doenças, aumento de pragas nas lavou-
ras, incêndios e extinções. 30 Uma das maneiras de enfrentar este quadro é contro-
lando a mudança no uso do solo, e um dos instrumentos para auxiliar na utilização 
adequada do solo é o PSA. 

4.1 PSA como Instrumento de Mitigação

Para empregar o PSA como estratégia de mitigação, o serviço ambiental a 
ser considerado é o seqüestro, fixação e armazenamento de CO². O Relatório do 
Grupo de Trabalho III do IPCC, ao tratar da relação entre florestas e mudança 
climática (capítulo 9), indica duas formas principais para seqüestro e armazena-
mento de carbono: o reflorestamento e o desmatamento evitado. 

O Mercado de Carbono é considerado um sistema internacional de PSA 
voltado para a mitigação da mudança climática. No entanto, as iniciativas locais 
de PSA podem contribuir significativamente para o incremento dos sumidouros 
de carbono. Nos países tropicais, o aumento ou recuperação da área florestada é 
a melhor forma de melhorar os sumidouros. As áreas degradadas e as ecologi-

27  “Cerca de 65% do potencial total de mitigação está localizado nos trópicos e cerca de 50% do total pode ser atingido 
pela redução de emissões oriundas do desmatamento”.  IPCC. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: 
Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change.  Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2007. p. 14. [tradução 
livre] 
28  “As economias em desenvolvimento são as mais sensíveis aos impactos diretos das mudanças climáticas, pois são mais 
dependentes dos ecossitemas e da agricultura. Nesse sentido, são os pobres que mais dependem dos serviços ambientais. 
Portanto, a degradação destes ecossistemas e seus serviços irão exacerbar a pobreza, a fome e a doença, obstruindo o 
desenvolvimento sustentável.” IPCC. Ecosystems, their properties, goods, and services. Climate Change 2007: Impacts, 
Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA,2007. p. 
246. [tradução livre.] 
29  IPCC. Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.  Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 
NY, USA, 2007. p. 565. [tradução livre].
30  MARENGO, José A. Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos sobre a Biodiversidade. Caracterização do Clima 
Atual e Definição das Alterações Climáticas para o Território Brasileiro ao Longo do Século XXI. Brasília: Ministério do 
Meio Ambiente, 2007. p. 25.
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camente relevantes (como as Áreas de Preservação Permanentes ou os hotspots 
de biodiversidade, por exemplo) devem ser prioritárias para implementação de 
projetos de PSA. 

Importante salientar que a recuperação das florestas deve se dar com espé-
cies nativas, pois a introdução de espécies exóticas, especialmente as consideradas 
invasoras, constitui uma das grandes causas de perda de habitats e espécies, ao 
lado do desmatamento, inundações, fogo e urbanização desordenada. Além disso, 
descobriu-se recentemente que as florestas nativas, mesmo no estágio clímax de 
sucessão, capturam grandes quantidades de carbono. As florestas no estágio clí-
max também prestam o serviço de armazenar grandes quantidades de carbono. 

Uma vez seqüestrado e fixado o carbono pela floresta, a meta é mantê-lo 
armazenado nela. 31 Estudos indicam que a maior potencialidade de mitigação no 
setor florestal está nos países tropicais. O maior problema enfrentado nos países 
tropicais, contudo, é a conversão das florestas em pastagens e lavouras.  O PSA 
pode contribuir para evitar o desmatamento – e conseqüente queima da biomassa 
resultante – pagando àqueles que se dispuserem a manter a floresta em pé. Essa foi 
a proposta do grupo de países em desenvolvimento liderado pelo Brasil em várias 
oportunidades, inclusive nas negociações de Quioto, em 1997 (quando triunfou o 
Mercado de Carbono). Para tanto, seria criado um fundo internacional voluntário, 
o Fundo de Desenvolvimento Limpo, que pagaria aos países que mantivessem 
suas florestas em pé. 32 

A despeito da proposta brasileira não ter sido aceita em âmbito internacional 
até o momento, nada impede que projetos de PSA sejam implementados em es-
cala regional e local, como no exemplo anteriormente citado do Programa Bolsa-
Floresta, do Estado do Amazonas. Para que iniciativas semelhantes se disseminem 
pelos demais estados brasileiros, é necessária uma política nacional de combate 
à mudança climática que preveja e oriente a implementação dos projetos de PSA. 
E, no caso de um aporte internacional de recursos para projetos de mitigação (ou 
até mesmo com a possível criação do Fundo de Desenvolvimento Limpo), as ex-
periências locais de PSA já implantadas poderiam ser as primeiras beneficiadas. 
Alternativa é a destinação de royalties do petróleo e do carvão mineral para pro-
jetos de PSA que tenham por fim o desmatamento evitado. 

No entanto, para que um esquema de PSA incremente os sumidouros de car-
bono a baixo custo, devem-se priorizar as áreas ameaçadas pelo desmatamento, 
visto que as áreas já convertidas para o cultivo e pastagem demandam maior dis-
pêndio para a sua reconversão em florestas. Já as áreas que não estão ameaçadas 
pelo desmatamento, ou seja, aquelas que se encontram distantes da fronteira agrí-
cola, não necessitam de projetos de PSA para manutenção das florestas. 33 Nesse 

31  “Reduced deforestation and degradation is the forest mitigation option with the largest and most immediate carbon stock 
impact in the short term per ha and per year globally (...), because large carbon stocks (about 350-900 tCO2/ha) are not 
emitted when deforestation is prevented.” IPCC. Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III...  
Op. cit. p. 550. 
32  PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A Globalização da natureza e a natureza da globalização. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006. v. 1. 461 p.
33  WUNDER, op. cit. p. 12.
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sentido, projetos de PSA devem ser implantados na fronteira agrícola e nas áreas 
ameaçadas pelo desmatamento, complementarmente às medidas de comando e 
controle. 

De acordo com o IPCC, as políticas voltadas à alteração de atividades flores-
tais bem sucedidas são aquelas que têm por base incentivos rentáveis ou, senão, 
aquelas que dispõem de suficiente vontade política, recursos financeiros e capaci-
dade regulatória para implementação efetiva.34 No caso do Brasil, a segunda op-
ção é (e sempre foi) um problema. Já a primeira opção mostra-se mais promissora, 
considerando que a despesa com incentivos financeiros pode ser menos onerosa 
do que políticas de comando-e-controle ou do que o próprio Mercado de Carbono 
para manter a floresta em pé. 

Esquemas de PSA para serviços ambientais oriundos de florestas (reconhe-
cendo o valor do carbono) podem ser previstos como parte da implementação da 
gestão florestal, provendo novos incentivos para alterar para modelos de decisão 
mais sustentáveis. 35  Para o Brasil, a implantação de estratégias de PSA significa 
inverter uma equação nefasta, comum nos dias de hoje: a impunidade de quem 
degrada somada à falta de incentivos para quem preserva. Implementar estratégias 
de PSA pode contribuir com a mitigação da mudança climática, na medida em 
que mantém a floresta em pé e incentiva a recuperação de áreas ecologicamente 
relevantes. Isso seria possível através de uma política nacional de combate à mu-
dança climática que reconhecesse que as emissões brasileiras se concentram no 
desmatamento e o que a preservação e recuperação das florestas são a melhor e 
mais barata forma de mitigação. 36

O baixo custo dos esquemas de PSA verifica-se não apenas quando compa-
rados a outras estratégias de mitigação, mas, sobretudo, se considerados os co-
benefícios compreendidos na preservação dos valiosos serviços ambientais asso-
ciados à preservação e recuperação das florestas. 

34  “Além destes critérios, fatores adicionais que influem no potencial das políticas não-climáticas devem ser conside-
rados para reduzir emissões do setor florestal: (1) prover uma rede relativamente extensa de reduções por unidade; (2) 
ser potencialmente aplicável numa escala geográfica extensa e; (3) possuir poucas deficiências. Através destes critérios, 
abordagens promissoras tanto por países industrializados como em desenvolvimento incluem políticas que combatem 
a perda de florestas públicas para agentes naturais de perturbação e sistemas de “Pagamento por Serviços Ambientais” 
(PSA) que fornecem um incentivo para a retenção da cobertura florestal. Em ambos os casos, há bons exemplos onde 
foram implementados com sucesso em pequenas escalas, e os impedimentos para aumentar a escala são relativamente bem 
conhecidos. Há também uma história de políticas bem sucedidas voltadas para criar novas florestas, e estas têm liderado 
de longe as reduções on-site na rede de emissões. (...) De modo que políticas florestais tendem a não levar em conta a 
mudança climática como objetivo principal, deficiências e outros fatores que podem limitar a rede de reduções, geralmente 
não são considerados. Isso pode mudar se os países começarem a integrar os objetivos de mitigação da mudança climática 
com mais ênfase nas políticas florestais nacionais. Países que tem integrado ambas estão surgindo, incluindo Costa Rica, 
República Dominicana e Peru.” IPCC. Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III...  Op. cit. p. 
569-571. [tradução livre]
35  Ibidem. p. 574. [tradução livre]
36  “Em termos econômicos, estudos indicam que o aquecimento pode causar o mais profundo e extenso dano à economia 
mundial jamais visto. Pondera-se que, caso uma pequena parcela de investimento do PIB mundial fossem destinadas às 
ações de mitigação hoje, poder-se-ia evitar uma perda considerável do mesmo PIB ao longo de 50 anos”. Fórum Brasi-
leiro de Mudanças Climáticas. Proposta do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas para o Plano de Ação Nacional de 
Enfrentamento das Mudanças Climáticas. Disponível em <http://www.forumclima.org.br/arquivos/Proposta%20do%20
FBMC%20para%20o%20Plano%20de%20Ação%20Nacional...(3).pdf> Acesso 31.mar.2008.
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4.2 PSA como Instrumento de Adaptação

As estratégias de adaptação devem voltar-se para o controle dos efeitos das 
cheias e chuvas torrenciais, secas, erosão, pragas, impermeabilidade do solo, des-
conforto térmico das cidades, além da perda da biodiversidade. A atenuação destes 
problemas é feita hoje pelos próprios ecossistemas. As estratégias de adaptação 
podem se revelar bastante efetivas se dirigidas para a manutenção dos serviços 
ambientais atualmente prestados pelos ecossistemas. Entretanto, verifica-se que 
a degradação sem precedentes dos ecossistemas pode afetar sua resiliência 37 e 
comprometer os serviços ambientais. 

De acordo com capítulo 4 do Relatório do Grupo de Trabalho II do IPCC, 
durante o curso deste século, é provável que a resiliência de muitos ecossistemas 
(sua habilidade de adaptação natural) será excedida por uma combinação sem pre-
cedentes de mudança no clima, distúrbios associados (por ex. inundações, secas, 
queimadas, insetos, acidificação dos oceanos) e em outros agentes de mudança 
global (especialmente alteração no uso do solo, poluição e sobrexploração dos re-
cursos), caso as emissões de gases de efeito estufa e outras mudanças continuarem 
nos patamares atuais ou acima. 38 

O PSA, utilizado conjuntamente com o sistema de áreas protegidas, pode 
oferecer respostas a alguns destes problemas. O PSA hídrico, por exemplo, pode 
contribuir para a manutenção da resiliência de ecossistemas que prestam os servi-
ços ecológicos, os quais seriam perdidos com a conversão do uso do solo somada 
aos efeitos da mudança climática. 

Estratégias de PSA visando à restauração das matas ciliares podem con-
tribuir significativamente para adaptação às mudanças climáticas. 39 Com a res-
tauração das matas ciliares, verifica-se a melhora na qualidade e quantidade de 
água, principalmente nos períodos de estiagem. A melhora da qualidade d’água 
se dá com o controle da erosão, com a filtragem de poluentes, sombreamento dos 
mananciais, permeabilidade do solo para alimentar os aqüíferos e manutenção da 
íctiofauna. 40 

Nas cidades, as matas ciliares, juntamente com as áreas verdes, os parques 
e as praças, contribuem para o conforto térmico, controle dos deslizamentos e de 

37  Resiliência é a habilidade de um sistema ecológico ou social para absorver distúrbios enquanto mantém a mesma estru-
tura básica e modo de funcionamento, a capacidade para se auto-organizar e a capacidade para adaptar ao stress e mudança. 
IPCC. Glossário do Relatório do Grupo de Trabalho II – Impactos, Adaptação e Vulnerabilidades. Disponível em <http://
www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-app.pdf> Acesso em 31.mar.2008. p. 880.  [tradução livre]
38  “Em 2100, ecossistemas serão expostos a níveis atmosféricos de CO2 substancialmente maiores que nos últimos 650.000 
anos, e temperaturas globais pelo menos entre as mais altas experimentadas nos últimos 740.000 anos. Isso alterará a es-
trutura, reduzindo biodiversidade e perturbando o funcionamento da maioria dos ecossistemas, comprometendo assim os 
serviços que eles atualmente provêm. A mudança atual e futura no uso do solo e a conseqüente fragmentação da paisagem 
são impeditivos muito prováveis para a migração de espécies e isso prejudicará a adaptação natural via alcance de desloca-
mento geográfico.”  IPCC. Ecosystems, their properties, goods, and services ... Op. cit. p. 213 [tradução livre]
39  O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) sugeriu como proposta de ação de adaptação a “aceleração do reflo-
restamento das áreas de preservação permanente, especialmente ao longo dos rios (matas ciliares)”, a fim de que esta integre 
o Plano de Ação Nacional de Enfrentamento das Mudanças Climáticas. Disponível_em<http://www.forumclima.org.br/arqui-
vos/Proposta%20do%20FBMC%20para%20o%20Plano%20de%20Ação%20Nacional...(3).pdf >  Acesso 31.mar.2008.
40  SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO SUL. Diretrizes ambientais para a restau-
ração de matas ciliares. SEMA: Porto Alegre, 2007. p. 4
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outros efeitos das inundações, bem como para a paisagem urbana. Na zona rural, 
as matas ciliares contribuem para o controle de pragas, servindo de habitat para 
os predadores naturais. Contribuem ainda para aumentar a população de polini-
zadores.

O PSA, somado à instituição de unidades de conservação, pode cooperar 
com o sistema de áreas protegidas, servindo para criar corredores ecológicos en-
tre habitats fragmentados. 41 Através dos corredores ecológicos é facilitado o fluxo 
gênico, aumentando as chances das espécies de adaptarem-se e, consequentemen-
te, evitando extinções. As matas ciliares servem muito bem de corredores ecoló-
gicos, vez que se perfilam a um elemento essencial à vida – a água. Importante 
se ressaltar que a manutenção das espécies é vital para a resiliência dos sistemas 
ecológicos e, a biodiversidade, por sua vez, está diretamente ligada à manutenção 
dos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas. 

No meio rural, estratégias de PSA podem ser direcionadas para o incentivo 
à adoção de boas práticas de uso do solo nas atividades agrícolas. Em algumas 
situações, a adoção de boas práticas de uso do solo pode contribuir para adaptação 
às mudanças climáticas. Podemos citar a experiência da microbacia hidrográfica 
de Lajeado de São José, no município de Chapecó, em Santa Catarina, na qual foi 
implementada uma estratégia de incentivo às boas práticas e, com isso, se conse-
guiu reduzir a degradação desse manancial. Através desta experiência, financiada 
pelo II Projeto de Manejo da Terra do Banco Mundial, concluiu-se que a adoção 
de boas práticas melhora a qualidade d’água, reduz a degradação do solo, aumenta 
a produtividade e contribui com a renda da agricultura familiar. O investimento 
teve um retorno seguro, de modo que o valor inicial foi recuperado em quatro anos 
somente com a economia no tratamento d’água. 42

Considerando que as adaptações à mudança climática exigem estratégias 
que variam de região para região e de setor para setor, se faz necessário um ins-
trumento flexível que atenda as diversas demandas. O PSA é um instrumento que 
ainda não foi utilizada em toda sua potencialidade. As experiências de PSA no 
Brasil estão apenas iniciando. Dada a demanda por adaptação e mitigação, voltada 
sobretudo para a adequada utilização do solo, bem como com vistas às dimensões 
continentais do país, da diversidade biológica e socioeconômica, o Brasil deveria 
utilizar o sistema de PSA sempre que conveniente. Todavia, hoje é incipiente a 
utilização deste instrumento no país, restringindo-se a experiências isoladas, não 
vinculadas a nenhuma política nacional.

Outro fator que deve ser considerado é que os mais atingidos pelos efeitos 
da mudança climática e pelo declínio dos serviços ambientais são os mais po-
bres. A manutenção dos serviços ambientais e combate à mudança climática são, 

41  A fragmentação de habitats é a maior causa de perda de espécies. Corredores ecológicos constituem uma estratégia para 
ligar os habitats remanescentes e permitir o fluxo de indivíduos entre eles. Diante da mudança climática, a simples institui-
ção de unidades de conservação isoladas, tais como “ilhas” de biodiversidade, não é garantia de sobrevivência das espécies. 
Nesse sentido, os corredores ecológicos são essenciais para garantir o êxito do sistema de áreas protegidas. [n.a.]
42  BASSI, Lauro. Valuation of land use and management impacts on water resources in the Lajeado São José micro-
watershed, Chapecó, Santa Catarina State, Brazil. Land-Water Linkages in Rural Watersheds Case Study Series. FOOD 
AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS: Rome, 2002. 
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portanto, também medidas de luta contra miséria. Por outro lado, muitas pessoas 
que podem contribuir com a preservação dos serviços ambientais são carentes e 
o sistema de PSA poderia contribuir com sua renda familiar. De acordo com o 
IPCC, as atividades de mitigação podem ser concebidas para serem compatíveis 
às atividades de adaptação às mudanças climáticas, mantendo a biodiversidade 
e promovendo o desenvolvimento sustentável. Comparações dos co-benefícios 
e custos ambientais e sociais com o benefício de seqüestro/armazenamento de 
carbono irão salientar a negociação conjunta e as sinergias, ajudando a promover 
o desenvolvimento sustentável. 

As demandas por ações de mitigação e adaptação, às quais poderão ser apli-
cadas estratégias de PSA, podem constar no Plano Nacional de Mudanças Cli-
máticas. Esse plano visa orientar as políticas de mitigação e adaptação, prevendo 
as ações a serem adotadas pelo país para enfrentar as conseqüências da mudança 
climática. Para tanto, a política nacional de combate à mudança climática deve 
prever a utilização do sistema de PSA e indicá-lo para os casos nos quais identifi-
ca as vulnerabilidades. Sempre que possível, as ações de adaptação devem possuir 
sinergias com as ações de mitigação, como no caso do desmatamento evitado e 
recuperação e preservação das matas ciliares e áreas de preservação permanente.  

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A percepção de que necessitamos dos serviços ambientais deve orientar qual-
quer modelo de desenvolvimento que se pretenda.

5.2 O sistema de Pagamento por Serviços Ambientais deve integrar a política 
brasileira de combate à mudança climática enquanto instrumento de mitigação e 
de adaptação.

 

Vol I-Profiss-book.indb   564 5/14/08   9:46:38 AM



PROJETO GUMITÁ – CUIABÁ: EXEMPLO 
DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO 
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE 

CONSTRUIR 

AMAY SOUZA PORTO
Engenheira civil, Especialista em engenharia e segurança do 

trabalho e Gerente de Cidades pela FAAP - SP. Técnica do Instituto 
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá – IPDU 

ADRIANA BUSSIKI SANTOS
Arquiteta e Urbanista, Especialista em Gerente de Cidades 

pela FAAP - SP, Pós-graduanda em Direito e Gestão Ambiental. 
Presidente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

de Cuiabá – IPDU

TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA
Advogada, Mestre em Direito Ambiental pela Universidade 

Estadual do Amazonas - UEA. Professora de Direito Agroambiental 
do Centro Universitário Cândido Rondon – UNIRONDON e 

do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG. Diretora 
de Plano Diretor do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 

Urbano de Cuiabá – IPDU

     ZUILA DE MIRANDA
Engenheira civil e Analista de Sistemas, Especialista em Gestão de 

Negócios e Projetos Empreendedores FIA-USP-SP. Coordenadora 
da Unidade de Preparação do Programa Gumitá - UPP - Prefeitura 

de Cuiabá. Especializanda em Direito e Gestão Ambiental 

1. INTRODUÇÃO 

A outorga onerosa do direito de construir é instrumento de planejamento 
urbano contemporâneo, de origem francesa, que já estabelecia a oferta de uma 
contrapartida pelo particular ao Poder Público, como forma de limitação do direi-
to de construir e do condicionamento do solo criado urbano.

Sua origem, no Brasil, remonta a 1976, ganhando destaque e impulso pela 
sua obrigatoriedade em 2001, quando se instituiu a Lei n.º 10.257, denominada 
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“Estatuto da Cidade”, disciplinando, no território nacional, em especial nos mu-
nicípios, a regra básica de uso e ocupação do solo urbano, ou seja, definindo o 
planejamento e ordenamento dos municípios brasileiros.

A referida lei federal estabelece normas de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança 
e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Desde a edição do Estatuto da Cidade já se passaram mais de 7 anos, e sua 
aplicação  ainda é tímida, uma vez que pode gerar vários benefícios para a muni-
cipalidade e a comunidade direta e indiretamente envolvida, na implementação do 
empreendimento ou atividade.  

É justamente no quesito ambiental que a outorga onerosa do direito de cons-
truir contribui como indutor da redução de gases de efeito estufa na atmosfera, 
quando fomenta a constituição de áreas verdes, equipamentos comunitários, uni-
dades de conservação, áreas de preservação permanente. 

Desse modo, o particular e o próprio Poder Público Municipal estarão aju-
dando a reduzir esses gases nos municípios brasileiros, com o intuito de reduzir o 
alarmante quadro do aquecimento global.  

O objetivo desta tese é demonstrar a relação existente entre o instrumento de 
planejamento urbano “outorga onerosa do direito de construir” instituído pelo Es-
tatuto da Cidade, e as mudanças climáticas, tendo em vista as suas finalidades am-
bientais, quais sejam: criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de 
unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; prote-
ção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. São espaços protegidos 
que merecem cuidados e atenção redobrada por parte do Poder Público Municipal.  

É o caso da cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, que está 
desenvolvendo o Projeto Gumitá que visa revitalizar o córrego Gumitá, utilizan-
do-se para tanto, o instrumento da outorga onerosa do direito de construir para 
realizar o reassentamento das pessoas que moram na área objeto do projeto.

2. ORIGEM DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

O instrumento da outorga onerosa do direito de construir ganhou destaque 
com a sua introdução na Lei Federal n.º 10.257 de 2001, denominada nacional-
mente “Estatuto da Cidade”.  Entretanto, já era mecanismo largamente utilizado 
por alguns Estados brasileiros, antes mesmo de seu reconhecimento nacional.     

Assim, em 1976, em São Paulo, o prefeito Olavo Setúbal lançou a idéia do 
coeficiente de aproveitamento com índice de aproveitamento igual a 11, ou seja, o 
interessado em construir, além da área do seu terreno, teria de adquirir do Poder 
Público o direito de construção da área excedente. O preço pago por este direito 
serviria para dotar a região de equipamentos urbanos exigidos pelo adensamento 
provocado pelas novas construções.

1  ESTATUTO DA CIDADE: Guia para implementação pelos municípios e cidadãos. Brasília: Câmara dos deputados, 
Coordenação de Publicações, 2001.  
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O sentido da idéia era eliminar o valor diferenciado dos terrenos em função 
de dispositivos legais, preservar as áreas verdes e de proteção aos mananciais, 
preservar as edificações de valor histórico e obter recursos para manutenção da 
cidade, que seriam gerados pelo dinamismo de sua própria economia interna.

No mesmo ano, a questão do solo criado gira em torno também da “Carta de 
Embu”, documento que fundamentou as premissas e diretrizes desse novo insti-
tuto, como bem assevera Floriano de Azevedo Marques Neto, atendendo à época 
aos seguintes pressupostos: 

(i) há no território urbano áreas favoráveis a diferentes tipos de atividades; (ii) 
a maior propensão a algumas atividades tende a incrementar o valor dos imó-
veis em algumas áreas, nas quais haverá forte pressão por um maior aprovei-
tamento – ensejado pelo avanço tecnológico nas técnicas construtivas – destes 
terrenos, levando a um maior adensamento nestas áreas; (iii) este processo 
sobrecarrega a infra-estrutura urbana; (iv) a possibilidade de adensamento, 
trazida pelo avanço tecnológico, não é necessariamente inconveniente; (v) no 
entanto, as normas urbanísticas habitualmente limitam tal adensamento, ge-
rando uma valorização desigual dos imóveis , favorecendo aqueles que podem 
ser mais aproveitados do ponto de vista de multiplicação da utilização de sua 
área pela ocupação do espaço área ou do subsolo; (vi) o direito de propriedade 
é condicionado pelo princípio da sua função social, o que permite a adstrição 
do seu uso e disposição a limites ou condições ditados por critérios de relevân-
cia social; (vii) exemplos desses condicionamentos  são encontrados na legis-
lação de parcelamento do solo, pelo qual se condiciona a divisão dos imóveis 
urbanos à adoção de áreas para uso público ou social.2

Este instrumento largamente utilizado em São Paulo, baseou-se no “plafond 
légal de densité” criado na França, que surgiu como fonte de inspiração de técni-
cos, juristas e estudiosos do urbanismo no Brasil.

3. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR 

O Estatuto da Cidade contemplou quase todas as experiências verificadas 
pelos municípios brasileiros, quando instituiu os instrumentos de planejamento 
urbanístico, principalmente o solo criado. 

Tais instrumentos foram elencados no artigo 4º da referida norma federal, 
tais como: planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; planejamento das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões; planejamento municipal, em especial: 
plano diretor; disciplina do parcelamento do uso e da ocupação do solo; zonea-
mento ambiental; plano plurianual; diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 
gestão orçamentária participativa; planos, programas e projetos setoriais; planos 

2  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Outorga Onerosa do Direito de Construir (solo criado). In: Estatuto da Cidade 
(comentários a lei federal 10.257/2001). DALLARI, Adilson de Abreu; FERRAZ, Sergio (org.). São Paulo: malheiros, 
2003. p.  234.
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de desenvolvimento econômico e social; institutos tributários e financeiros: im-
posto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU; contribuição de 
melhoria; incentivos e benefícios fiscais e financeiros; institutos jurídicos e polí-
ticos: a) desapropriação, b) servidão administrativa, c) limitações administrativas, 
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; e) instituição de unidades de 
conservação; f) instituição de zonas especiais de interesse social; g) concessão de 
direito real de uso; h) concessão de uso especial para fins de moradia; i) parce-
lamento, edificação ou utilização compulsórios; j) usucapião especial de imóvel 
urbano, k) outorga onerosa do direito de construir, etc.

A “política nacional urbana, além de ser instrumento eficiente, é ainda um 
processo contínuo voltado para a melhoria constante da qualidade de vida das 
nossas cidades”.3 

Desse modo, o artigo 28 do Estatuto da Cidade declara que o solo criado 
poderá ser estabelecido acima de um coeficiente básico único para toda a zona 
urbana, ou diferenciado por áreas especificas dentro da zona urbana.

Contudo, o Plano Diretor deve definir os limites máximos para outorga one-
rosa, no que se refere à alteração de índices construtivos, assim como a região 
onde permitir-se-á o aumento dos índices urbanísticos existentes.

O Plano Diretor será instrumento urbanístico essencial para a correta utiliza-
ção da outorga onerosa do direito de construir, já que pode ser definido como um 
“conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos agentes que constroem 
e utilizam o espaço urbano”4.

As suas diretrizes abordam as mais diversas áreas, envolvendo temas e ques-
tões relativos aos aspectos urbanos, sociais, econômicas, ambientais, históricos, 
culturais, etc., que embasam o diagnóstico para o planejamento da cidade, com o 
intuito de definir ações estratégicas de intervenção imediata e mediata, uma vez 
que possibilita a implementação de políticas urbanísticas para o futuro.     

O Ministério das Cidades, durante o ano de 2006, editou várias Resoluções 
Recomendatórias sobre a elaboração dos planos diretores, inclusive a exigência 
legal de sua entrega até a data de 10/10/2006, por todos os municípios com mais 
de 20.000 habitantes.   

Momento oportuno foi a inclusão de alguns instrumentos de caráter obriga-
tório no plano diretor, já que este deverá conter no mínimo os seguintes instru-
mentos: direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, operações 
urbanas consorciadas e a transferência do direito de construir.

Os vários municípios brasileiros tiverem dificuldade para regulamentar e 
implementar a outorga onerosa do direito de construir, principalmente a forma 
do cálculo e a definição de áreas para a incidência desse novo instrumento. O que 
restou para os municípios foi a transcrição literal dos dispositivos que tratam da 
outorga onerosa do direito de construir elencados no Estatuto da Cidade para sua 

3  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 5. ed.  São Paulo: 
RT, 532. 
4  Associação Mato Grossense dos Municípios - AMM. Curso de elaboração do plano diretor. BONDUKI, Nabil (coord). 
Cuiabá/2005.
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posterior regulamentação, ante a dificuldade encontrada, já que os institutos de 
planejamento não possuem equipe técnica qualificada e tempo para o desenvolvi-
mento do estudo.         

Por sua vez, o artigo 29 refere-se à possibilidade de alteração de usos previs-
tos na Legislação Uso e Ocupação do Solo, desde que definida no plano diretor, 
momento adequado em que se fixarão áreas nas quais poderá ser permitida altera-
ção de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

A outorga onerosa instituída no Estatuto da Cidade, nos artigos 28 a 31, res-
ponde a várias possibilidades já testadas em diferentes cidades brasileiras5. A ven-
da de potencial construtivo pode, por exemplo, permitir uma maior verticalização 
– às vezes, mas nem sempre, revertida em maior adensamento – em corredores 
urbanos ou outras áreas cujo desenvolvimento urbano possa ser induzido.

Por outro lado, o zoneamento pode induzir o instrumento da outorga a conter 
a verticalização em bairros residenciais horizontalizados, em determinadas hipó-
teses, quando por exemplo estabelece um limite para a construção acima de um 
coeficiente construtivo básico, que já está no seu aproveitamento máximo. Desse 
modo, o instrumento da outorga pode adensar uma região definida na lei do zone-
amento ou inibir tal adensamento. 

Trata-se também de um eventual mecanismo de arrecadação, que pode ser 
aplicado em bairros com potencial de verticalização, que serão, portanto, devida-
mente oneradas. 

Contudo, essa possibilidade de arrecadação não pode transformar-se no ob-
jetivo desse instrumento, caso contrário, acabará subordinando as necessárias de-
cisões urbanísticas à desenfreada corrida por arrecadação. Nesse caso, a política 
urbana acaba tornando-se refém de uma lógica tributária, o que resulta em péssi-
mos resultados para a cidade.

Os recursos auferidos com a doação da outorga onerosa do direito de cons-
truir e da alteração de uso serão aplicadas para as seguintes finalidades, quais se-
jam:  regularização fundiária; execução de programas e projetos habitacionais de 
interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcionamento 
da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e comunitários; cria-
ção de espaços de lazer e áreas verdes; criação de unidades de conservação ou 
proteção de outras áreas de interesse ambiental; proteção de áreas de interesse 
histórico, cultural ou paisagístico. 

A outorga onerosa já tem destinação certa, o poder público municipal não 
pode aplicar tais recursos em situações diversas daquelas acima referendados, 
caso contrário, a “aplicação em desacordo com o art. 31 do Estatuto da Cidade 
sujeitará o prefeito a responder por improbidade administrativa, sem prejuízo de 
outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis”.6 

Finalmente, os recursos oriundos da outorga onerosa só podem ser aplica-
dos em projetos de regularização fundiária; execução de programas e projetos 

5  Idem.
6  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 532.  
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habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento 
e direcionamento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de uni-
dades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; proteção 
de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

3.1 Diagnóstico para A Implementação Da Outorga Onerosa Do Direito De Construir

A regulamentação desse instrumento é tarefa complexa para a maioria dos 
órgãos, fundações e institutos de planejamento e desenvolvimento urbano exis-
tentes no Brasil, devido às exigências legais que foram instituídas na lei federal, 
como se depreende principalmente do art. 28, que reza “o plano diretor poderá 
fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficien-
te de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo 
beneficiário”, e à observância do art. 30, que  determina a fórmula de cálculo para 
a cobrança, os casos passíveis de isenção de pagamento da outorga e a contrapar-
tida do beneficiário.

Assim, a municipalidade deve realizar um diagnóstico social, econômico, 
histórico, ambiental e turístico de toda a cidade, para a definição de quais zo-
nas podem ser empreendidas e implementadas a outorga onerosa do direito de 
construir, começando a análise pelas seguintes considerações: verificação de 
disponibilidade de água e esgoto em regiões pré-determinadas para estudo den-
tro da área urbana, através de informações fornecidas pela Secretária ou agência 
de águas da cidade; estudo pormenorizado da Lei de Uso e Ocupação de Solo 
urbano e suas regulamentações; estudo de densidade populacional da cidade 
conforme dados do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, como 
também de informações prestadas pela própria municipalidade através de seu 
órgão de pesquisa e informação; estudo da renda populacional, classificado por 
regiões, bairros e loteamentos existentes no município; estudo do Plano Diretor, 
principalmente nos aspectos atinentes a suas diretrizes e princípios, visando ao 
entendimento geral da lei; estudo da infra-estrutura urbana; estudo de regiões 
para limitação de verticalização das edificações; estudo da planta genérica de 
valores para regiões pré-determinadas; estudo de regiões onde ocorre a maior 
procura por empreendimentos; determinação da fórmula de cálculo para apli-
cação do instrumento da outorga onerosa do direito de construir; e por fim, a 
definição das regiões dentro da área urbana passíveis de aplicação da outorga 
onerosa do direito de construir.

A influência da densidade populacional na escolha da região de aplicabilida-
de da outorga onerosa do direito de construir requer a análise de aspectos históri-
cos, sociais e econômicos da cidade objeto do estudo. A densidade populacional 
pode ser um caminho para fortalecer uma densidade básica para uso residencial.

O Censo Demográfico realizado pelo IBGE aponta a dinâmica espacial do 
crescimento populacional, sendo indicador para aferir a influência da densidade 
populacional como critério a ser diagnosticado para a utilização da outorga. 
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Para tanto é necessário estabelecer áreas adensáveis cujos índices construti-
vos poderiam ser aumentados em regime de outorga onerosa, permitindo assim a 
construção de área superior àquela permitida pela densidade ou coeficiente básico 
estabelecido no zoneamento urbano.

A outorga onerosa do direito de construir, tanto pode estimular o adensa-
mento em uma região pré-definida pela política urbana como restringir este aden-
samento. Daí, a necessidade de um estudo profundo baseado nas diretrizes do 
Plano Diretor, que é o delineador do planejamento municipal de qualquer cidade 
brasileira.

As zonas urbanas passíveis de aplicação do instrumento da outorga onerosa 
comporão as regiões com infra-estrutura definidas pelo órgão de saneamento com 
demandas de água e esgoto para atender ao novo adensamento populacional da 
região.

Poderão ser enquadradas como regiões passíveis de aplicação de outorga 
onerosa regiões que possuam viabilidade de infra-estrutura já consolidada defini-
da no planejamento municipal.

Já a influência da verticalidade da edificação na escolha da região de apli-
cabilidade da outorga onerosa do direito de construir eleva o adensamento po-
pulacional de determinada região da cidade e conseqüentemente a demanda por 
infra-estrutura. Alguns autores entendem que o município precisa planejar com 
muita atenção e pesar os prós e os contras, assim como prever soluções para as 
conseqüências deste instrumento. 

A verticalização, além de promover a diminuição do espaço livre em favor 
da construção de arranha-céus, é também fator preponderante de aquecimento de 
seu entorno, além ainda de acarretar outras más conseqüências para a qualidade 
do meio ambiente. 

Buccheri Filho, citando Oke, aponta os problemas que a verticalização pode 
causar nas urbes: 

a verticalização cria problemas tais como: sobrecarga da rede viária, de es-
goto, de água, e uma maior concentração populacional residente ou não”. O 
autor ainda salienta as variações causadas no meio físico, sendo uma das mais 
consideráveis a climática, onde ‘os corredores de edifícios formam um verda-
deiro’ ‘canyon urbano’.7

Alguns estudos como o Buccheri Filho, apud Danni-Oliveira et al, analisa-
ram que a “relação da verticalidade e a temperatura do ar da região, observou que 
a região de maiores temperaturas coincide com as áreas de maior verticalidade no 
Município de Curitiba”.8

Lombardo afirma que em “regiões onde a concentração de edifícios é muito 
expressiva há a produção de stress térmico, ou ilha de calor, e em localidades de 

7  BUCCHERI FILHO, Alexandre Theobaldo. Qualidade ambiental no bairro alto da XV, Curitiba/PR. Dissertação de 
mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Geografia, Setor de Ciências da terra da Universidade Federal 
do Paraná. Curitiba, 2006. 
8  BUCCHERI FILHO, Alexandre Theobaldo. Op. cit.  
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clima tropical isso pode causar desconforto térmico ultrapassando os limites de 
tolerância dos habitantes”.

Existem situações em que se observa o sombreamento de prédios mais altos 
sobre edificações menores, podendo ocasionar problemas de saúde aos cidadãos 
devido a ausência de incidência de luz solar diariamente.

A presença de áreas de grande verticalidade acaba formando uma barreira 
que impede a entrada e movimentação dos ventos. Constata-se, assim, um decrés-
cimo na qualidade do ar e, conseqüentemente, da qualidade de vida.

Logo, é necessário que o município faça um estudo detalhado da região a 
ser adensada, considerando estas e outras questões, para que não se use indiscri-
minadamente e ilegalmente o solo urbano. A medida serviria à melhoria social e 
a qualidade do ambiente urbano.

O Estatuto da Cidade disciplina a implantação do mecanismo da outorga 
onerosa do direito de construir, que permite na área objeto da outorga, uso diverso 
àquele estipulado pela lei de uso e ocupação de solo urbano.

Toda vez que o município utilizar a capacidade excedente do lote, a sua utiliza-
ção está restrita ao uso definido para a zona urbana, desta forma mantêm-se as defini-
ções de uso da lei de uso e ocupação do solo urbano que foram definidas pela munici-
palidade, para que ocorra  a compatibilidade entre o instrumento e a  referida lei.

A questão do coeficiente básico na definição da outorga onerosa do direi-
to de construir pode ser critério para diferenciação dos parâmetros da ocupação 
do solo urbano, sendo que o art. 28 refere-se a duas hipóteses de coeficiente de 
aproveitamento: “o coeficiente de aproveitamento básico (art. 28, caput) e os coe-
ficientes de aproveitamento a serem decorrentes da outorga onerosa do direito de 
construir, até os limites máximos previstos no plano diretor.”9

Já o art. 28 § 2º, estabelece a possibilidade de tratamento diferenciado para 
áreas específicas dentro da malha urbana, sendo motivo de preocupação para Mar-
ques Neto:

para além de colidir com os pressupostos do instituto do solo criado, a dife-
renciação de coeficientes básicos num mesmo Município  é perigosa e vazia de 
sentido. Perigosa, pois pode ensejar a fragmentação dos coeficientes básicos de 
aproveitamento, transformando o instituto do solo criado em uma modalidade 
de zoneamento, com todos os desvios casuísticos, apenas agora sujeita à co-
brança pelo Poder Público. Vazia de sentido, pois se a diferenciação se presta a 
albergar situações locais peculiares, o próprio Estatuto já contém mecanismos 
para tanto. Assim, se não se quer onerar regiões em que se deseja permitir o 
adensamento sem oneração dos particulares, haveria isenção do pagamento da 
outorga (art. 30, II); ou se se quer limitar o adensamento, reduzindo a margem 
do solo criado, bastaria aproximar o limite máximo de aproveitamento do coe-
ficiente de adensamento básico único.10  

9  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Outorga Onerosa do Direito de Construir (solo criado). In: Estatuto da Cidade 
(comentários a lei federal 10.257/2001). DALLARI, Adilson de Abreu; FERRAZ, Sergio (org.). São Paulo: malheiros, 
2003, p. 236.
10  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Op. cit. p. 238. 
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3.2 Projeto Gumitá: Outorga Onerosa Do Direito De Constuir E Mudanças Climáticas

Como ressaltado, a Outorga Onerosa do Direito de Construir terá destinação 
certa para a regularização fundiária; execução de programas e projetos habitacio-
nais de interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e direcio-
namento da expansão urbana; implantação de equipamentos urbanos e comunitá-
rios; criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; criação de unidades de 
conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; proteção de áreas 
de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

A contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, que muitas vezes é um em-
preendedor, poderá ser vantajosa para o município, já que em determinadas situ-
ações este não detém recursos financeiros para recuperar as áreas de preservação 
permanente (córregos, rios, matas ciliares, serras, montes, encostas) nem para 
reurbanização de determinada localidade, a criação de uma unidade de conserva-
ção, a reforma de equipamentos urbanos e comunitários.

Assim sendo, para o Projeto Gumitá, na cidade de Cuiabá, propõe-se a ado-
ção de um novo tratamento urbanístico e ambiental com a finalidade de melhorar a 
qualidade de vida da população, através da recuperação ambiental da micro-bacia 
do córrego Gumitá e da integração urbanística do entorno.

Vários são os objetivos desse Projeto em termos ambientais e urbanísticos: 
ampliar e melhorar a habitabilidade da população residente em moradias precá-
rias e próximas ao local ocupado; promover a integração urbanística das áreas do 
entorno; recuperar o ecossistema para a manutenção do equilíbrio ecológico na 
micro-bacia do Córrego Gumitá; reconstruir a vegetação ciliar, conter e estabili-
zar os processos erosivos ao longo do córrego; implantar áreas dotadas de infra-
estrutura para a prática de atividades de recreação e lazer.

O Programa Gumitá envolve várias etapas e ou componentes importantes 
para a implantação, tais como: reassentamento populacional e desenvolvimento 
social11, recuperação de áreas degradadas12, desenvolvimento da infra-estrutura 
urbana13 e desapropriação14, etc.

Com a outorga onerosa o município terá recurso financeiro para desenvol-
ver essas etapas e ou componentes imprescindíveis nos projetos de reurbanização 
das áreas degradadas, já que estará propiciando ao beneficiário (empreendedor/
munícipe) fazer a permuta15 ou o pagamento direto ao poder público, em troca do 
potencial construtivo de seu imóvel urbano.

11  Contempla a construção de 500 unidades habitacionais para o reassentamento da população residente em habitações pre-
cárias e insalubres, proporcionando moradias com toda a infra-estrutura, equipamentos comunitários e serviços públicos. 
12  Incorpora ações destinadas à recuperação do ecossistema e manutenção do equilíbrio ecológico da micro-bacia do 
Córrego Gumitá, com revegetação da mata ciliar através da implantação de um parque linear, além a revitalização e recu-
peração  da estação de tratamento de esgotos. 
13  Trata da reestruturação do sistema viário, com a implantação de vias urbanas pavimentadas, pontes, calçadas, ciclovias, 
redes de distribuição de água e captação de esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, proporcionando inte-
gração urbanística e mobilidade urbana para a área. 
14  São as ações de desapropriação de lotes urbanizados para o assentamento da população removida e das áreas não urba-
nizadas que interferem no traçado proposto.
15  Alguns municípios brasileiros permitem a possibilidade de permuta, é o caso por exemplo da cidade de Cuiabá, instituída 
através da Lei Complementar n.º 044 de 1997.  
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Nos projetos de reurbanização, várias fases são empreendidas: desde a sua 
concepção inicial, diagnóstico ambiental, estudo de impacto ambiental, o próprio 
projeto técnico, a viabilização de recursos nas instituições bancárias, emendas 
parlamentares. Neste contexto, o dinheiro auferido com a outorga onerosa poderá 
ser utilizado para a desapropriação dos imóveis que serão afetados, a aquisição 
de áreas dentro da cidade para o reassentamento das pessoas diretamente afetadas 
com o projeto de urbanização.

A remoção das famílias das margens do córrego Gumitá visa promover a 
segurança e o bem estar desta população, promovendo o reassentamento das mes-
mas em locais com acessibilidade aos equipamentos e serviços públicos, amplian-
do a cidadania com a inclusão social.   

   Com a Outorga Onerosa do Direito de Construir, o beneficiário terá au-
mento do potencial construtivo de seu terreno, e desta maneira, retorno maior com 
o referido instrumento. 

Com essa transação não só o beneficiário será contemplado, mas sobretudo 
o meio ambiente urbano, tendo em vista que contribuirá para a redução dos gases 
de efeito estufa. 

Benatti faz o paralelo do efeito estufa com o processo de uma estufa coberta 
por vidro:

Os gases de efeito-estufa são assim denominados porque o processo funciona 
exatamente como numa estufa coberta por vidro. O vidro deixa passar a radia-
ção solar (na forma da luz), e impede a saída da radiação infravermelha (na 
forma de calor) emitida pela superfície do solo e pelo ar ali existente.16 

A autora descreve que a Convenção sobre Mudanças Climáticas “tem como 
objetivo a estabilização das emissões atmosféricas de gases de efeito-estufa em 
nível tal que preveniria uma interferência perigosa das ações humanas sobre o 
sistema climático global”.17

Neste cenário, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 
1992, conjuntamente com o Protocolo de Kyoto, de 1997, são institutos legais in-
ternacionais que protegem a biodiversidade brasileira e ajudam a reduzir o efeito 
estufa.   

A outorga onerosa ao induzir o empreendedor a contribuir para a criação de 
áreas protegidas na cidade, reflete-se no sistema climático, reduzindo o aqueci-
mento global.  

Além dessa conseqüência da redução do aquecimento global, as cidades bra-
sileiras terão benefícios ambientais e urbanísticos com o desenvolvimento desses 
projetos ambientais unido ao instrumento da outorga, principalmente quando se 
recupera as áreas degradadas: já que haverá a melhoria dos indicadores de saúde 

16  BENATTI, Paula. Evolução das negociações acerca das mudanças climáticas globais. In: Questões de Direito Ambiental. 
PHILIPPI JR, Arlindo; ALVES, Alaôr Caffé (edit.). São Paulo: Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública. 
Faculdade de Direito. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Núcleo de Informações em Saúde Ambiental: Signus, 2004. 
237 p. 
17  BENATTI, Paula. Op. cit. 
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da população residente, com a queda de índices epidemiológicos, queda da ocor-
rência de doenças infecto-contagiosas e respiratórias e da mortalidade infantil; 
proteção e recuperação do meio ambiente degradado e ameaçado; maior acessibi-
lidade aos bens e serviços públicos, como saneamento educação e saúde; legali-
zação dos imóveis e das atividades econômicas, incorporando-os ao mercado for-
mal; geração de emprego e renda; elevação do nível de organização comunitária; 
ampliação da cidadania; inclusão social18.   

Desse modo, conseguiu o Estatuto da Cidade introduzir um instrumento de 
planejamento urbano que possibilitou adotar medidas mitigadoras com relação a 
mudanças climáticas em nosso país, e por isso, deve ser implementado nos muni-
cípios brasileiros com mais de 20.000 habitantes, desde que amparado por diag-
nóstico técnico sério e condizente com a realidade local, para realmente atender ao 
seu objetivo, qual seja: a dignidade e qualidade de vida da população mundial. 

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 O Diagnóstico Técnico realizado pela municipalidade é fundamental para a 
implementação da outorga onerosa do direito de construir.

4.2 A outorga onerosa do direto de construir como instrumento de política urbana, 
é ferramenta que possibilita a proteção da biodiversidade nas cidades brasileiras e, 
consequentemente reduz as emissões de CO2 na atmosfera.  

4.3 A outorga onerosa do direito de construir, além de ser proporcionar benefícios 
ambientais e urbanísticos para a cidade, também propicia benefícios econômicos 
para o beneficiário (empreendedor).

4.4 O Programa Gumitá a ser implementado em Cuiabá – MT,  é exemplo da 
utilização do instrumento da outorga onerosa do direito de construir, ao mesmo 
tempo que também propicia a redução do aquecimento global, já que uma de suas 
diretrizes é a recuperação de áreas degradadas.    

18  Benefícios decorrentes da implantação do Programa Gumitá.
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1. INTRODUÇÃO

Sabemos que a natureza é complexa, comportando uma gama imensurável 
de seres vivos, sejam eles componentes da fauna ou da flora, assim como elemen-
tos inanimados que compõem as reações químicas e fatores físicos que possibili-
tam a existência da vida nos mais diversificados ecossistemas do planeta.

Os elementos vivos integram a biota e, sua variedade, seja ela terrestre ou 
aquática, é o que denominamos de diversidade biológica. 

O vínculo vital que faz as espécies dependerem umas das outras para sua 
própria sobrevivência é o que se denomina biodiversidade. Trata-se de relações 
travadas entre as espécies, que formam uma unidade vital, sem a qual a vida se 
impossibilita. Assim, a extinção de espécies causadas principalmente pela ação 
humana é fonte de desequilíbrio destas relações, e afetam toda cadeia ao redor, 
podendo atingir, inclusive, ecossistemas distintos. 

A ameaça à biodiversidade é uma realidade no planeta terra desde o mo-
mento em que o homem começou a utilizar de meios para dominar a natureza 
em busca de maior conforto e de riqueza, não raciocinando no sentido de que 
o mundo em que habita é regido pelas reações naturais, sendo ele próprio uma 
espécie componente da natureza1.

A ação do homem pode erigir efeitos sobre toda a Terra como o efeito es-
tufa, a ruptura da camada de ozônio, as alterações climáticas; e efeitos locais 
como a erosão do solo, a desertificação, os desmatamentos e queimadas, a caça 
e a pesca predatória, o comércio ilegal de seres vivos, práticas agrícolas como as 
monoculturas e a pecuária extensiva. Tudo isto gera a destruição da biodiversida-

1  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
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de, uma vez que, destruindo-se o habitat das espécies, elas não encontram meios 
para sobreviverem.2

O dever de evitar a destruição da biodiversidade é de cada ser humano que 
habita este planeta, inclusive quando este atua através do manto da pessoa jurídi-
ca, figura fictícia criada pela Ciência do Direito, seja ela pessoa jurídica privada 
ou pública. 

O Brasil possui uma legislação ambiental avançada e sua Constituição 
(art.225, caput) obriga a coletividade e o Poder Público a defender e preservar 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ampliando da melhor maneira 
possível a proteção do Meio Ambiente contra condutas e atividades consideradas 
lesivas, o art.225, §3º sujeita os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.

A Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/81, possui como um dos 
princípios a “ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico”3, e 
elenca uma série de instrumentos que servirão para a implementação da política, 
sendo que um deles se trata “de penalidades disciplinares ou compensatórias ao 
não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degra-
dação ambiental”4. 

A multa administrativa, se utilizada com eficiência, é um excelente instru-
mento de prevenção e repressão ao não-cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação 
do meio ambiente e pela destruição da biodiversidade. Mas a utilização da multa 
pode ser maximizada se inovações legislativas a dotassem de auto-executoriedade 
e destinassem seus recursos diretamente para a instrumentação do poder de polí-
cia ambiental e para programas de recuperação da biodiversidade.

2. BIODIVERSIDADE  

2.1 Conceito

Os termos biodiversidade e diversidade biológica são empregados quase 
sempre indistintamente no meio jurídico. Contudo, e seguindo o mestre Édis Mi-
laré5, partiremos do conceito de diversidade biológica utilizado por biólogos, para 
então chegarmos ao conceito de biodiversidade.

A diversidade biológica seria um aspecto aritmético, ou seja, quantifica-se 
os elementos da fauna e da flora que habitam um ecossistema, não levando em 
consideração o nexo vital entre essas espécies e entre elas e o meio em que habi-
tam. 

2  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
3  Art.2º, inciso I.
4  Art.9º, inciso IX.
5  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

Vol I-Profiss-book.indb   578 5/14/08   9:46:40 AM



579Teses de Profissionais / Independent Papers

Diferentemente, o conceito de biodiversidade vai além da análise quanti-
tativa, ela é algo maior que a mera existência de indivíduos em um local, mas a 
teia que une estes indivíduos de forma a torná-los uma unidade e construir um 
ecossistema.

Não obstante esta conceituação, que julgamos a mais correta, os diplomas de 
direito internacional e nacional tratam o conceito de biodiversidade ora de forma 
mais ampla, ora de forma mais restrita, deixando muito tênue a distinção entre 
biodiversidade e diversidade biológica.

Segundo a Convenção da Biodiversidade, “diversidade biológica significa 
a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro das espécies, entre espécies e de ecossistemas”.6

Consoante a Lei de Unidades de Conservação da Natureza (Lei 9985/2000), 
a diversidade biológica é “variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreen-
dendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”7. 
Podemos observar que o conceito de diversidade biológica na legislação brasileira 
confunde-se com o conceito de biodiversidade que acima apontamos. 

2.2 Breve relato da evolução histórica dos instrumentos de proteção da biodiversidade

A biodiversidade pode ser abordada sob diversos aspectos, inclusive sob o 
aspecto econômico. Contudo, a abordagem deste trabalho envolve o aspecto da 
preservação das espécies e dos ecossistemas em que estas espécies interagem.

A temática da biodiversidade como objeto de tutela é recente, e assim tam-
bém, as normas que tratam do assunto, ressalvando instrumentos esparsos de pro-
teção que surgiram no decorrer da história da humanidade.

Primeiramente, é importante citar o “Fórum Nacional sobre Biodiversida-
de”, ocorrido em setembro de 1986 em Washington, Estados Unidos, que, embora 
não tenha sido de âmbito internacional tratou de uma pluralidade de temas que 
abordam o tema biodiversidade resultando em uma publicação abrangente sobre 
o assunto.

No plano internacional podemos destacar a Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens em perigo de extinção 
(CITES), da qual o Brasil é signatário; a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, especialmente nas partes XI e XII que trata da proteção e preser-
vação do meio marinho; e a Convenção da Biodiversidade, um documento origi-
nário da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to (a ECO 92).

6  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm Acesso em: 27/02/08, às 9:30.
7  Art.1º, III.
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No plano nacional, o tema da proteção da biodiversidade se encontra inse-
rido em diversos diplomas que tutelam o Meio Ambiente, contudo, mais recen-
temente, após a Convenção da Biodiversidade, o tema passou a ser amparado em 
diplomas legais específicos. 

Fazendo um breve apanhado da legislação ambiental brasileira, temos que 
o ordenamento jurídico brasileiro tomou um rumo mais efetivo na tutela do meio 
ambiente a partir da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81) 
que trouxe o conceito de meio ambiente como objeto específico de proteção em 
seus múltiplos aspectos e instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SIS-
NAMA, apto a propiciar o planejamento de uma ação integrada de diversos ór-
gãos governamentais através de uma política nacional para o setor, e estabeleceu 
a obrigação do poluidor de reparar os danos causados (art. 14 §1º).

A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) legitimou o cidadão a propor 
esta ação como instrumento processual apto à defesa do meio ambiente.

A Constituição Federal de 1988 trouxe um dos textos mais avançados do 
mundo em termos de proteção ambiental.

Seguindo esta louvável evolução legislativa a Lei dos Crimes Ambientais, 
Lei 9605/98, dispõe sobre as sanções penais e administrativas aplicáveis às con-
dutas e atividades lesivas ao meio ambiente, sendo esta a principal ferramenta 
legislativa para o trabalho de proteção ambiental através da atuação da adminis-
tração pública.

Igualmente relevante é a Lei 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza. Este diploma aduz expressamente a res-
peito do conceito legal de diversidade biológica em seu art. 2º, inciso III, e trata 
como manejo todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da 
diversidade biológica. A previsão dos  corredores ecológicos, que são porções de 
ecossistemas ligando diversas unidades de conservação, é fundamental à proteção 
da biodiversidade, tendo em vista possibilitar o fluxo de genes e o movimento da 
biota entre as unidades. É elencado expressamente como objetivo do SNUC a 
manutenção da diversidade biológica (art. 4º).

No que diz respeito à legislação que trata especificamente da proteção da 
biodiversidade, temos o Decreto 2.519, de 16 de março de 1998, que promulgou a 
Convenção de Biodiversidade; o Decreto 4.339 de 22 de agosto de 2002, que trata 
da Implementação da Política Nacional da Biodiversidade e o Decreto 4.703, de 
21 de maio de 2003, que trata do Programa Nacional da Diversidade Biológica.

3. A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE COMO DEVER DO ESTADO

Alçada à categoria de direito fundamental pela Constituição Federal, a pro-
teção da biodiversidade não é uma atuação discricionária do Estado, mas sim um 
dever. O Estado tem a missão de proteger a biodiversidade8. 

8  BENJAMIN, Antonio Herman V. Dano ambiental: prevenção, reparação, repressão. São Paulo: RT, 1993.
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O Estado pode agir na proteção da biodiversidade de duas formas, primor-
dialmente: através da implementação de políticas públicas, ou mediante o seu 
poder de polícia. O poder de polícia estatal se impõe coercitivamente sobre o 
administrado através da previsão de diversas sanções, dentre as quais, a multa 
ambiental administrativa.

A aplicação da multa administrativa por danos à biodiversidade não faz parte da 
esfera discricionária do administrador. Configurado o fato gerador da multa, é dever 
da administração a sua aplicação, não apenas como forma de repressão ao dano, mas, 
principalmente, como forma de prevenção de repetição da conduta vedada.

3.1 Princípios Que Regem A Política Pública De Proteção À Biodiversidade

Diversas são as possibilidades de atuação do Poder Público na sua missão 
constitucional de proteção da biodiversidade, entretanto, devemos delimitar o pre-
sente trabalho à eficácia da aplicação da multa administrativa, como forma de 
aplicação prática de alguns princípios fundamentais ligados à biodiversidade.

A legitimação da previsão de multa administrativa em matéria ambiental 
parte primordialmente do fato do art. 225 da Constituição Federal prescrever o 
princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da 
pessoa humana, sendo uma extensão do próprio direito à vida, gerando a obriga-
ção do Estado de evitar riscos ambientais que possam danificar a qualidade de 
vida da população, tendo em vista que a dignidade da pessoa humana tem como 
vertente também a qualidade de vida9.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do 
povo, assim existe uma ordem pública ambiental, devendo o Estado assegurar o 
equilíbrio harmonioso entre o homem e o meio ambiente, protegendo, dentre ou-
tros aspectos, a manutenção e proliferação da biodiversidade. Segundo o princípio 
da natureza pública da proteção ambiental, o interesse na proteção do ambiente 
deve prevalecer sobre os direitos individuais privados10.

O princípio da prevenção, fundamental em matéria ambiental, deve ser o pa-
radigma aplicado na imposição da multa administrativa ambiental, ou seja, apesar 
de instrumento repressivo, em matéria de meio ambiente, e especificamente biodi-
versidade, a multa deve antes de tudo servir de modo de prevenção do dano, atra-
vés de sua força coercitiva negativa. Não apenas através de autorizações e licenças 
deve o Poder Público aplicar o princípio da prevenção, mas também através do 
poder desestimulante da sanção administrativa. Os objetivos do direito ambiental 
são fundamentalmente preventivos, tendo em vista a pouca valia da simples repa-
ração do dano à biodiversidade, sempre incerta, e quando possível extremamente 
onerosa. A prevenção é a melhor e diversas vezes a única solução, assim, também 
a multa ambiental deve ser direcionada e aplicada com vistas à proteção anterior 
ao dano, e não de maneira simplesmente punitiva pós-fato. 

9  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental consitucional. 4. ed  São Paulo: Malheiros, 2002. 
10  SEGUIN, Elida. Direito Ambiental: Nossa casa planetária. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
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A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) quando elenca 
como princípios a proteção dos ecossistemas e a proteção de áreas ameaçadas de 
degradação está se referindo à aplicação do princípio da prevenção, de forma que 
seria impossível a proteção sem uso de medidas preventivas.11

3.2 Da Repartição Constitucional De Competência Administrativa Em Matéria Ambiental

As competências administrativas, que conferem ao Poder Público o desem-
penho de atividades concretas, através do exercício do seu poder de polícia, são 
disciplinadas nos artigos 23 e 30 da Constituição Federal. Assim, a proteção do 
meio ambiente é matéria de competência comum da União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios12.

3.3 Do Poder De Polícia Ambiental

O poder de polícia ambiental é prerrogativa da administração pública, que 
legitima a intervenção na esfera jurídica do particular, em defesa de interesses 
maiores relevantes para toda a coletividade e desde que fundado em lei anterior 
que o discipline e defina seus contornos. 

Através do poder de polícia a administração condiciona o exercício dos di-
reitos individuais dos cidadãos ao bem-estar coletivo. O fundamento do poder de 
polícia é o interesse público, que dá à administração supremacia sobre os admi-
nistrados. O art.78 do Código Tributário Nacional traz a definição de poder de 
polícia, inclusive como instrumento de proteção dos direitos coletivos13.

Segundo os administrativistas a polícia administrativa tem caráter predomi-
nantemente preventivo, visa impedir ações anti-sociais, rege-se pelo direito ad-
ministrativo, incide sobre bens, direitos ou atividades, e se reparte entre diversos 
órgãos da administração14.

O poder de polícia é dotado dos atributos da discricionariedade (que não é 
absoluta, sendo sua atividade vinculada em determinadas hipóteses), auto-execu-
toriedade e coercibilidade, inerentes aos atos administrativos15.

A polícia ambiental deve ser exercida cumulativamente por todos os entes 
da federação.

11  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003.
12  BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 19ª ed., revista e atualizada até a Emenda 
Constitucional 47, de 5.7.2005. São Paulo: Malheiros Editores, 2005.
BARROSO, Luís Roberto. A proteção do meio ambiente na Constituição Brasileira. Rio de Janeiro: Revista Forense, vol. 
317, 1992.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 20ª ed. Atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2007.
13  Art. 78 do Código Tributário Nacional: “considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de ati-
vidades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”
14  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
15  CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002.
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4. DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA EM MATéRIA DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE

O fundamento da sanção administrativa ao dano à biodiversidade é tão só a 
ilicitude da conduta, considerada como qualquer violação ao ordenamento jurídi-
co, independentemente da configuração de culpa. Ou seja, é mister a ilicitude da 
conduta para a aplicação da responsabilidade administrativa, mas é prescindível 
a existência de culpa16.

Tendo em vista a necessidade da configuração da ilicitude da conduta para 
a aplicação da responsabilidade administrativa, cabível é o afastamento desta res-
ponsabilidade através da prova da ocorrência de alguma causa excludente de ilici-
tude, como as hipóteses de força maior, fortuito e fato de terceiro; diferentemente 
da responsabilidade civil ambiental, que independe da ilicitude da conduta, sendo 
assim uma responsabilidade objetiva, afastada a alegação de excludente de ilicitu-
de como forma de se livrar da responsabilidade civil ambiental.

Fundamental em matéria de responsabilidade administrativa ambiental é a 
inversão do ônus da prova, justificada pela presunção de legitimidade do auto de 
infração.

5. A MULTA ADMINISTRATIVA

São as seguintes as espécies de sanções administrativas previstas na legislação 
ambiental nacional: advertência; multa; multa diária; apreensão de animais, produtos 
e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos 
de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização do produto; 
embargo ou interdição de obra ou atividade; demolição de obra; suspensão parcial ou 
total das atividades; restritivas de direitos; e reparação dos danos causados17.

5.1 Fiscalização (Auto De Infração)

Os agentes públicos responsáveis pela fiscalização do cumprimento da legis-
lação ambiental são dotados de capacidade para autuar quem não esteja seguindo 
as regras, lavrando assim o auto de infração, que possui presunção relativa de 
legalidade e veracidade.

5.2 Processo Administrativo Ambiental

O processo administrativo para a apuração das agressões ao meio ambiente 
pode ser desencadeado por representação de qualquer do povo ou de ofício pela 
autoridade ambiental competente 18.

16  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
17  Decreto 3.179/1999, art. 2º.
18  Lei 9.605/98, art. 70, §2º e 3º
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Qualquer auto de infração lavrado pelo poder público em face ao desrespeito 
à legislação ambiente gera o respectivo processo administrativo, onde o autuado 
terá a garantia do contraditório e da ampla defesa.

No âmbito federal o processo administrativo para apuração de infrações am-
bientais está regulado pelo art. 71 da Lei 9605/98, e pela Lei 9784/99.

5.3 Multa Administrativa Em Matéria Ambiental

A multa ambiental busca a imposição de um custo ao poluidor, cumprindo 
dois objetivos básicos: dar uma resposta econômica aos danos sofridos pelo meio 
ambiente e dissuadir comportamentos semelhantes do poluidor ou de terceiros.

A competência para a definição de infrações administrativas ambientais e 
suas respectivas penalidades é da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
observadas os princípios gerais estabelecidos pela Lei 9605/98.

Os arts. 70 à 79 da Lei 9605/98 não são as únicas normas sobre infrações ad-
ministrativas, a elas somam-se infrações definidas na legislação estadual, distrital 
e municipal relativas ao meio ambiente.

No âmbito federal é relevante o Decreto 3179/99, que regulamenta a Lei 
9605/98, especificando as sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente.

A responsabilidade administrativa em âmbito ambiental, efetivada através 
da aplicação de multa, classifica-se primordialmente como instrumento de repres-
são ao dano à biodiversidade, entretanto, não se pode olvidar de seu caráter pre-
ventivo, na medida em que pode ser responsável por criar uma cultura de maior 
respeito à legislação ambiental, diante não apenas da conscientização humana, 
mas também diante do temor gerado pela repressão financeira.

A figura infracional exige lei, não pode ser criada por simples portaria 
ou instrução normativa da administração que não esteja calcada em dispositivo 
legal.

A Lei 9605/98 trouxe em seu art. 70 um tipo infracional aberto, genérico e 
amplo, considerando infração administrativa “toda ação ou omissão que viole as 
regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambien-
te”, possibilitando assim ao agente da administração agir com ampla discriciona-
riedade ao buscar a subsunção do caso concreto na tipificação legal adotada, para 
caracterizá-lo como infração administrativa ambiental.

Assim, percebe-se que o legislador dotou a administração de forte poder no 
combate ao dano ambiental, poder esse que se caracteriza mais como um dever, 
tendo em vista ser o Poder Público responsável constitucionalmente pela guarda e 
proteção do meio ambiente.

Na esfera administrativa a infração é caracterizada não pela ocorrência de 
um dano, mas pela inobservância de regras jurídicas, de que podem ou não re-
sultar conseqüências negativas para o meio ambiente. Essas regras jurídicas são 
explicitadas pela Constituição Federal, por normas federais, estaduais, distritais e 
municipais, por resoluções do CONAMA e de conselhos estaduais do meio am-
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biente e por normas regulamentares editadas por outros órgãos dotados, por lei, 
de competência normativa.

De acordo com o teor e a abrangência do art. 70 da Lei 9605/98, não se exige 
a tipificação das infrações administrativas, que se concretizam pela só violação ao 
ordenamento jurídico-ambiental. A responsabilidade administrativa independe de 
culpa, e o dever de recuperar o meio ambiente decorre de simples prova do preju-
ízo. Há casos em que a mera omissão já é suficiente para configurar infração.

A responsabilidade administrativa prescinde da discussão de dolo ou culpa, 
mas é mister a ilicitude da conduta, que se configura na sua segregação aos dita-
mes legais da política ambiental.

É da essência da responsabilidade administrativa a ocorrência de uma in-
fração (ilicitude). A essência da infração ambiental não é o dano em si, mas sim 
o comportamento em desobediência a uma norma jurídica de tutela do ambiente. 
Se não há conduta contrária à legislação posta, não se pode falar em infração 
administrativa.

O dano ambiental, isoladamente, não é causador de responsabilidade admi-
nistrativa; contrariu sensu, o dano que enseja responsabilidade administrativa é 
aquele enquadrável como o resultado descrito em um tipo infracional ou provoca-
do por uma conduta omissiva ou comissiva violadora de regras jurídicas.

O processo para a apuração de uma conduta infracional é instaurado a partir 
da prática de um ato administrativo, que é a lavratura do auto de infração. Na qua-
lidade de ato emanado da autoridade competente, goza do atributo da presunção 
de legitimidade, que alcança, ao mesmo tempo, as razões de fato (veracidade) e os 
fundamentos de direito (legalidade) ensejadores da autuação. Portanto, em virtude 
desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a quem incumbe 
desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes os pressupostos 
jurídicos da responsabilidade administrativa.

5.3.1 Proposta De Auto-Executoriedade Da Multa Administrativa Ambiental

A auto-executoriedade é um atributo do ato administrativo, é a prerroga-
tiva que tem a Administração Pública de praticar atos e colocá-los em imediata 
execução, sem a dependência de manifestação judicial. Verificada a presença dos 
pressupostos legais do ato, a Administração pratica-o imediatamente e executa, 
sem a necessidade de autorização de qualquer outro poder19.

A auto-executoriedade do ato administrativo faz com que a atuação admi-
nistrativa em matéria de proteção à biodiversidade seja mais célere, ao contrário 
da responsabilidade civil ou penal, onde o processo é moroso. Assim, uma grande 
vantagem da fiscalização ambiental por parte do poder público e conseqüente 
aplicação da multa contra quem desobedece a legislação ambiental é a celeridade 
em relação ao processo judicial necessário à aplicação da responsabilidade civil.

19  CARVALHO FILHO, José Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002.
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Ademais, aplicando-se a responsabilidade administrativa a tempo, ou seja, 
antes do surgimento do dano, atinge-se a meta primordial do direito ambiental que 
é a proteção do meio ambiente e por conseqüência, da biodiversidade.

Deve-se observar que as responsabilidades civil, administrativa e penal são 
apartadas, uma não se confunde e nem exclui a outra, podendo ambas serem apli-
cadas concomitantemente. O que se defende no presente trabalho é a importância 
primordial da repressão ao ilícito ambiental no âmbito administrativo, tendo em 
vista a auto-executoriedade do ato administrativo, que traz absoluta celeridade a 
este modo de proteção ambiental, ademais do fato da responsabilidade adminis-
trativa prescindir do dano, ou seja, já se configura com a mera ilicitude da condu-
ta, servindo assim, de importante instrumento de prevenção.

Ocorre que a auto-executoriedade do ato administrativo não é absoluta, exis-
tindo alguns atos que não apresentam este atributo, dentre os quais a doutrina 
relaciona a multa administrativa20, cuja cobrança somente é efetivamente concre-
tizada pela ação própria na via judicial. É dizer, a administração pode fiscalizar e 
aplicar a multa no caso de inobservância das normas ambientais, entretanto, caso 
o infrator não pague a multa espontaneamente, não detém a administração o poder 
de auto-executoriedade para poder retirar do patrimônio do devedor os valores 
devidos, sendo obrigada a inscrever o débito em dívida ativa e efetivar a cobrança 
judicial através da execução fiscal não tributária.

A não auto-executoriedade da multa administrativa não é capaz de esvaziar 
sua eficácia na prevenção do dano à biodiversidade, entretanto, é um fato que 
poderia ser desenvolvido, a partir de legislação específica, de modo a dotar este 
instrumento de proteção de poderes ainda mais amplo.

Para tanto, propomos uma inovação legislativa, em analogia ao já ocorrido 
na Lei de Licitações, Lei nº 8.666/93. No diploma legal regente das licitações do 
poder público, exige-se a prestação de garantia pelo vencedor do certame, assim, 
quando da execução da obra ou serviço, caso ocorra algum fato do qual possa 
resultar a aplicação de multa, está será descontada da garantia do contrato, nos 
termos do art. 86. Apenas se o valor da multa ultrapassar o valor da garantia pres-
tada é que será a multa cobrada judicialmente21.

Assim, uma maneira de fortalecer a função preventiva e repressiva da multa 
administrativa em matéria de dano à biodiversidade seria a exigência legal de 
prestação de garantia para a concessão de determinadas licenças ambientais para 
empreendimentos que tenham alguma possibilidade de gerarem danos à biodiver-
sidade. Destarte, poderia ser editada legislação regulamentando a possibilidade 
de a multa ambiental ser diretamente descontada desta garantia prestada, apenas 
sendo cobrada judicialmente caso supere o valor garantia.

20  Idem
21  Lei 866/93:
“Art. 86 (…)
§2º - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.
§3º Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente”.
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Desta forma, impedir-se-ia um fato infelizmente corriqueiro no país, que é 
a impossibilidade de real destinação dos recursos oriundos da multa ambiental na 
proteção e recuperação da biodiversidade por impossibilidade de capitação destes 
recursos, tendo em vista que, em muitos casos, o devedor dilapida seu patrimônio 
ou transfere para terceiros, dificultando ou impossibilitando a cobrança judicial 
dos valores devidos.

5.3.2 Destinação Da Multa

A multa tem uma função repressiva e outra preventiva.
Ao passo que o capital é fundamental para o exercício de qualquer atividade 

econômica, a multa administrativa pesa no ponto mais importante do empreende-
dor, servindo assim de forte motivo de conscientização na preservação ambiental, 
que se torna menos onerosa do que o pagamento das pesadas multas a que se 
sujeita o infrator.

Atualmente os valores arrecadados em pagamento de multas por infração 
ambiental são revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, fundos estaduais 
ou municipais do meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arre-
cadador; ou seja, cada ente da federação pode legislar a respeito da destinação da 
multa aplicada (art. 73 da Lei 9605/98).

A Lei 7797/89, que criou e disciplina o Fundo Nacional do Meio Ambiente, 
traz as prioridades de aplicação dos recursos financeiros, citando, dentre outros, o 
manejo e o controle ambiental (art. 5º), entretanto, não desce a pormenores na ma-
neira de aplicação deste recursos, e nem traz percentuais que devem ser dirigidos 
a cada atividade, sendo assim bastante vaga e deixando uma discricionariedade 
muito ampla ao administrador.

Defendemos a destinação de uma porcentagem do produto arrecadado com 
as infrações administrativa ao aparelhamento da administração pública para ini-
ciativas de prevenção de danos à biodiversidade e outra porcentagem para a atu-
ação governamental efetiva em projetos de recuperação do meio ambiente. Esses 
números percentuais deverão vir especificados em lei após estudos técnico-cien-
tíficos que comprovem para qual atividade deve ser direcionado maior volume de 
recursos 

Importante ressaltar ainda que a multa administrativa ambiental é relevante 
fonte de recursos à defesa da biodiversidade em âmbito municipal e estadual, ten-
do em vista que o pagamento de multa imposta pelos Estados, Distrito Federal ou 
Municípios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência, nos termos 
do art. 76 da Lei 9.605/98.

Esta possibilidade da arrecadação da multa ser destinada aos Municípios ou 
Estados e Distrito Federal é um fator ainda mais relevante a demonstrar a neces-
sidade de legislação prevendo a destinação específica de porcentagens desta arre-
cadação, de modo geral, nos moldes propostos acima, deixando para a autonomia 
dos entes da federação a disposição a respeito do modo de aplicação desta verba 
dentro dos parâmetros definidos nacionalmente. 
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A presente proposta de destinação de recursos oriundos de multa ambien-
tal administrativa encontra guarida também na Convenção sobre Biodiversi-
dade, que aduz em seu preâmbulo “que cabe esperar que o aporte de recursos 
financeiros novos e adicionais e o acesso adequado às tecnologias pertinentes 
possam modificar sensivelmente a capacidade mundial de enfrentar a perda da 
biodiversidade”22.

O art. 8º da Convenção traz que é necessário “recuperar e restaurar ecos-
sistemas degradados e promover a recuperação de espécies ameaçadas mediante, 
entre outros meios, a elaboração e implementação de planos e outras estratégias 
de gestão”23. Destarte, impõe-se uma legislação mais específica, em âmbito na-
cional, a respeito da utilização dos recursos provenientes da arrecadação da multa 
ambiental.

O país se comprometeu a elaborar a legislação necessária à proteção de espé-
cies e populações ameaçadas (art. 8º, letra K, da Convenção sobre Biodiversidade), 
e a destinação da arrecadação da multa ambiental faz parte desta incumbência.

6. A MULTA ADMINISTRATIVA COMO INSTRUMENTO EFETIVO DE PROTEÇÃO À 
BIODIVERSIDADE 

Nos termos do art. 9º, inciso IX, da Lei de Política Nacional do Meio-Am-
biente (Lei 6.938/81), são instrumentos desta política as penalidades disciplinares 
ou compensatórias ao não-cumprimento das medidas necessárias à preservação 
ou correção da degradação ambiental

Já a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) considera infração admi-
nistrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, 
gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, prevendo, dentre ou-
tras sanções, a multa administrativa, em valores que vão desde R$ 50,00 até R$ 
50.000.000,00.

Proteger a biodiversidade é proteger a variedade de vida no planeta, a inte-
gração entre os seres vivos, a essência da natureza. A multa administrativa, como 
relevante meio de atuação do poder de polícia ambiental na prevenção do dano 
à biodiversidade, conforme supra demonstrado, deve ser utilizada com eficiência 
para não apenas reprimir o agressor à biodiversidade, mas efetivamente prevenir 
o acontecimento do dano.

A legislação nacional voltada à multa ambiental administrativa já é bastante 
avançada, devendo ser ressaltada a inovação trazida pela Lei de Crimes Ambien-
tais, que trouxe um tipo aberto de ilícito ambiental administrativo, dando maior 
discricionariedade na atuação do poder de polícia ambiental.

Entretanto, como relatado e proposto neste trabalho, ainda há muito a se 
avançar nessa seara, que pode e deve se transformar no mais eficiente modo de 
proteção da biodiversidade.

22  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm Acesso em: 27/02/08 às 9:30.
23  Idem
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A própria Convenção Sobre Diversidade Biológica, fruto da ECO-92, e 
promulgada através do Decreto 2.519/98, traz como uma de suas justificativas a 
preocupação com a sensível redução da diversidade biológica causada por deter-
minadas atividades humanas.

Os aspectos econômicos da multa ambiental administrativa a transformam 
no mais relevante instrumento de proteção à biodiversidade, tendo em vista que os 
maiores agressores são normalmente as grandes corporações, que visando apenas 
o lucro, se esquecem da necessidade de proteção da biodiversidade, implementan-
do projetos que envolvem vultuosos investimentos, sem a necessária conscientiza-
ção do dever social para com a diversidade de vida no planeta.

Justamente aqui se encontra a ligação entre a proteção à biodiversidade e a 
multa como seu principal instrumento.

É que, segundo o art. 170, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, a or-
dem econômica brasileira, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, deve observar como princípio a defesa do meio ambiente. Ou seja, a 
livre iniciativa está sempre condicionada também à proteção da biodiversidade.

Destarte, a exigência de garantia para a liberação de licenças ambientais a pro-
jetos e empreendimentos que possam causar dano à biodiversidade, como forma de 
dotar de auto-executoriedade a multa ambiental administrativa, elevando sua efici-
ência na proteção da biodiversidade, é medida absolutamente constitucional, tendo 
em vista que a livre iniciativa é condicionada à proteção da biodiversidade. 

A emenda constitucional nº 42/2003 alterou a redação do art. 170, inciso VI, 
permitindo o tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. É a vertente constitu-
cional para a aplicação de políticas públicas de favorecimento a atividades de 
reduzido impacto ambiente. Tais políticas podem se traduzir na tributação distinta 
das atividades consoante o impacto ambiental, assim como no endurecimento das 
políticas de licenças ambientais e multas decorrentes de danos causados por ati-
vidades degradantes.

Percebe-se que a defesa do meio ambiente foi alçada pelo legislador consti-
tuinte como um limite à iniciativa privada, assegurando a legitimidade das impo-
sições administrativas que visam à preservação da biodiversidade em detrimento 
da liberdade de exploração econômica.

É hora de se avançar na atividade de polícia ambiental administrativa, e o 
instrumento estatal de maior poder de coerção é a multa ambiental, que deve ser 
aplicada com mais rigor, e merece sofrer os avanços legislativos aqui propostos.

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

A preservação da biodiversidade deve ser focada mais na atuação adminis-
trativa do que no âmbito judicial. A atuação administrativa, que leva à aplicação 
da responsabilidade administrativa, é mais célere e eficaz do que a atuação do 
Poder Judiciário, necessária para se alcançar as responsabilidades civil e penal na 
proteção da biodiversidade.
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Assim, não obstante a indiscutível necessidade da existência e fortificação 
das responsabilidades civil e penal, a recaírem primordialmente contra os causa-
dores do dano à biodiversidade, é dever do Poder Público concentrar esforços na 
evolução da responsabilização administrativa do infrator ambiental, de modo a se 
possibilitar uma atuação prévia à ocorrência do dano, efetivando assim o princípio 
da prevenção.

Chega-se às seguintes conclusões articuladas:

7.1 O Estado pode executar a política nacional do meio ambiente direcionada à 
proteção da biodiversidade através da atividade legislativa e do poder de polícia 
administrativa.

7.2 A multa ambiental administrativa, vista primordialmente como instrumento 
de repressão às infrações contra a biodiversidade, é também relevante modo de 
implementação do princípio constitucional da prevenção do dano à biodiversi-
dade. Proposta essa mudança de paradigma, passando a multa a ser vista como 
meio de prevenção, é necessária uma reforma legislativa que lhe atribua maior 
efetividade.

7.3 É possível dotar a multa ambiental administrativa de auto-executoriedade, atri-
buto inerente aos atos administrativos em geral, através da imposição de exigência 
de prestação de garantia para a liberação de licença de empreendimentos ou ativi-
dades que possam causar, direta ou indiretamente, danos à biodiversidade.

7.4 Uma multa ambiental administrativa auto-executável detém maior poder coer-
citivo, implementando assim de modo mais eficiente a política nacional do meio 
ambiente, especialmente no que tange à prevenção ao dano à biodiversidade.

7.5 A destinação da arrecadação oriunda da multa ambiental administrativa me-
rece legislação específica, sendo assim, propõe-se a aplicação de porcentagem 
do montante arrecadado no reaparelhamento do poder de polícia estatal e nas 
atividades de prevenção de danos à biodiversidade, e outra porcentagem na sua 
recuperação.

Vol I-Profiss-book.indb   590 5/14/08   9:46:42 AM



O RISCO AMBIENTAL NA SOCIEDADE 
CONTEMPORâNEA E A (IN)APLICABILIDADE 

DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO: 
APONTAMENTOS A PARTIR DO 

SOCIOCONSTRUTIVISMO

ANA PAULA MARCANTE SOARES
Mestre pelo Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade 

Federal de Santa Catarina - CPGD/UFSC. Professora do Curso de 
Direito da ULBRA-RS. Membro do Instituto Anthropos. Advogada

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende refletir acerca do risco ambiental como elemento 
caracterizador da sociedade contemporânea e os processos decisórios relativos a 
sua ocorrência, através da aplicação do princípio da precaução, sob a perspectiva 
socioconstrutivista. O aporte teórico do trabalho, naquilo que se propõe a proble-
matizar, forma-se a partir da pesquisa bibliográfica referente à temática do risco 
e a perspectiva socioconstrutivista de problemas ambientais. Ao esboçar alguns 
traços característicos desta categoria para reflexão do tema proposto, busca-se 
refletir criticamente a respeito de uma perspectiva eminentemente técnica para 
formulação e avaliação dos riscos e de aplicação do princípio da precaução. 

A topografia do estudo abrange duas partes, sendo que a primeira divide-
se em dois momentos de análise, inicialmente esboçando o conceito de risco e, 
após, apresentando algumas notas acerca da perspectiva socioconstrutivista do 
risco, a partir das idéias defendidas por Hannigan. Feito isto, são trazidas algumas 
reflexões sobre o princípio da precaução e a perícia técnica que fundamenta a to-
mada de decisão de sua aplicação, tendo como linha argumentativa à perspectiva 
socioconstrutivista. 

Por fim, problematizadas algumas questões referentes à construção social 
dos problemas ambientais e posta a reflexão relativa ao risco e a tomada de de-
cisão de aplicação do princípio da precaução, apoiada na perícia técnica, tem-se 
que a construção desses problemas pelos atores e/ou grupos sociais está impli-
cada em processos sociais, políticos e culturais e não, meramente, técnicos. Tais 
processos influenciam as suas escolhas e definições sobre o risco, tal como ocorre 
na formulação das perícias técnicas. Assim, propõe-se que a tomada de decisão 
de aplicação do princípio da precaução está implicada em tais processos na medi-
da em que embasada em perícias que são formuladas a partir de processos socais 
que dão sentido ao risco. 
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2. BREVE ABORDAGEM CONCEITUAL DE RISCO

No intuito de situar, teoricamente, a discussão que se pretende travar, no 
espaço deste estudo, aponta-se, inicialmente, o conceito de risco na sociedade 
atual para, então, trazer a perspectiva construtivista de análise dos problemas am-
bientais.  

A sociedade contemporânea vive um período de intensas transformações 
técnico-científicas, as quais ao mesmo tempo em que proporcionam mudanças na 
acumulação e apropriação de bens, proliferam ameaças à salubridade do ambien-
te, tornando-se cada vez mais difíceis de serem percebidas, bem como evitados os 
seus danos potenciais. 

Os novos processos e técnicas de produção, segundo Leite e Ayala “são 
referenciais que provocaram profundas transformações não apenas sobre a for-
ma de organização das relações econômicas e sociais, mas, sobretudo, sobre o 
modo como seriam, a partir desse momento, definidas e legitimadas as relações 
de poder”1. Estas transformações, conforme os autores, passaram a exigir formas 
diferenciadas de atuação institucional, de modo a dar conta dos novos conflitos 
que se impunham.

Estas formas de atuação institucional diferenciada, em meio aos conflitos 
sociais referidos às transformações técnico-cientifícas, se intensificam na medida 
em que as ameaças deixam de ser visíveis até sua produção de efeitos (danosos) 
para a sociedade, “não permitindo a reação institucional mediante instrumentos 
de controle, cálculo e previdência”.2 

Nesse sentido, tem-se que a forma diferenciada de atuação institucional ad-
vém de um contexto de desenvolvimento industrial e tecnológico que desenha um 
(novo) cenário de ameaças: à saúde, à segurança, à qualidade de vida. Isso por que 
a aplicação da ciência e da tecnologia à industria, na sua utilização economicista, 
fez crescer novos riscos e perigos sobre o ambiente.3

Neste referido contexto de desenvolvimento industrial e tecnológico, em que 
se proliferam as ameaças e se diminui, se não inviabiliza, a previsibilidade das 
mesmas, o conceito de risco se aproxima de uma dimensão que seleciona como 
objetos as conseqüências e os resultados de decisões humanas que se encontram 
associadas à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico gerados pela 
industrialização.4 

Acerca de tal argumentação, De Giorgi ao problematizar a sua visão sistêmi-
ca de risco, refere que esta categoria envolve todas as possibilidades do atuar em 
condições de incerteza relativa à verificação de eventos futuros.5 Segundo enten-
de o referido autor, o risco se funda nas formas diferenciadas de que se utilizam 

1  LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. 2 ed. Rio de Janei-
ro: Forense Universitária, 2004. p. 11
2  LEITE e AYALA, op.cit. p.11
3  LOPES, José Sérgio Leite. Sobre processos de “ambientalização” dos conflitos e sobre dilemas da participação. In: 
Horizontes Antropológicos. Porto Alegre: PPGAS, jan./jun. 2006, vol.12, nº.25, p. 31-64. p. 36.
4  LEITE e AYALA, op.cit. p.12-13
5  Idem.ibidem.
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as sociedades contemporâneas para representação do futuro à proporção que as 
ações e as decisões estão implicadas na relação de probabilidade/improbabilidade 
dos acontecimentos sobre os quais é difícil construir uma cadeia de conexões de 
modo a imputar causalidade. 6

Encadeando suas idéias acerca de risco e incerteza, De Giorgi aduz que, ao 
mesmo tempo em que há escassas oportunidades de previsão dos riscos, há uma 
inegável dependência dos danos futuros às decisões presentes. O autor sustenta 
que se denomina risco a “probabilidade de que se verifique um dano futuro que 
uma outra decisão teria podido evitar”.7 

Tal como propõe Caubet8, ao esboçar o problema do risco, De Giorgi exibe 
elementos como a dúvida em relação ao futuro ou a absorção socialmente cons-
truída da incerteza. Ao tratar de riscos e vínculos com o futuro, De Giorgi afirma 
que:

    (...) “a idéia central de cada investigação do risco leva a assumir-se que se 
trata somente de uma escolha entre as formas arriscadas de atuar, isto é, que 
se trata somente de distribuição de futuros benefícios ou de futuros danos sob o 
aspecto de uma insegurança presente.” 9

Neste contexto, a questão que se coloca é até que ponto as decisões tomadas 
consideram esta insegurança para relativizar benefícios esperados/danos inevitá-
veis de forma que se tenham maiores benefícios do que danos futuros. 

Tal ponto de reflexão remete à idéia de que o desenvolvimento industrial e 
tecnológico e as conseqüentes condições de incerteza geradas fazem com que a 
tomada de decisão se dê a partir de uma lógica contraditória de desenvolvimento 
e segurança. Sob tal aspecto, tem-se que:

    (...) “a questão do risco converteu-se na questão decisiva do futuro social 
porque atravessa duas ordens centrais da contemporaneidade: a tecnologia e 
a economia. Trata-se de dois âmbitos relativos a decisões que são tomadas 
em condições de incerteza sobre a eventual verificação de conseqüências 
danosas.”10

Desse modo, apontando para as condições de incerteza em que as decisões 
são tomadas, determinadas por lógicas contraditórias de desenvolvimento da eco-
nomia e da tecnologia em face da segurança, é que se passa a refletir sobre risco e 
a aplicabilidade do princípio da precaução, sob a perspectiva socioconstrutivista, 
para fins desse ensaio.  

6  DE GIORGI, Rafaelle. O Risco na sociedade contemporânea. Revista Seqüência Revista de Pós-Graduação em Direito 
da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: Fundação Boiteux, junho de 1994, n. 28, ano 15. p. 53. 
7  DE GIORGI, Rafaelle. Direito, Democracia a e Risco. Vínculos com o futuro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1998.  p. 14
8  CAUBET, Christian Guy. Antes e depois do dano: da decisão arriscada à certeza do prejuízo? In: Direito, sociedade e 
riscos: A sociedade contemporânea vista a partir da idéia de risco. VARELLA, Marcelo Dias (Org.). Brasília: UniCEUB, 
UNITAR, 2006. p. 311-320. p. 316 
9  DE GIORGI, op.cit.  p. 219
10  SERRANO, José Luis. A diferença risco/perigo. In: Direito, sociedade e riscos: A sociedade contemporânea vista a partir 
da idéia de risco. VARELLA, Marcelo Dias (org.). Brasília: UniCEUB, UNITAR, 2006. p. 57- 77 p. 62
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3 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DE PROBLEMAS AMBIENTAIS: NOTAS SOBRE A PERSPECTIVA 
CONSTRUTIVISTA DE HANNIGAN

A fim de problematizar a questão concernente aos processos decisórios so-
bre os riscos traze-se como aporte teórico o socioconstrutivismo.11 Sob tal pers-
pectiva de análise, nos termos do que sustenta Hannigan, os problemas ambientais 
não se materializam por eles próprios, em vez disso, devem ser “construídos” 
pelos indivíduos e organizações que definem a poluição, ou outro estado objetivo, 
como uma preocupação.12 

Nessa ordem de idéias, tem-se que a influência dos grupos e/ou atores so-
ciais implica sustentar que a definição, a articulação e a regulação dos problemas 
ambientais “centra-se nos processos sociais, políticos e culturais através dos quais 
as condições ambientais são definidas como sendo inaceitavelmente arriscadas e, 
portanto, litigáveis.”13 

Assim, ao se afirmar que os problemas ambientais são socialmente constru-
ídos é dizer que os processos sociais, políticos e culturais referidos definem quais 
condições ambientais ensejam riscos e geram conflitos no meio social.

Ao sustentar a perspectiva construtivista dos problemas ambientais, Hannigan 
não lhes nega uma realidade objetiva na medida em que a construção social, tal 
como aqui é conceituada, não nega os poderes causais independentes da natureza, 
mas defende que a ordenação destes problemas pelos atores e/ou grupos sociais 
nem sempre corresponde diretamente à necessidade real.14 Pode-se dizer, assim, que 
determinado problema ambiental que, na sua realidade objetiva, represente risco ao 
ambiente pode não ser assim formulado pelos grupos e/ou atores sociais. 

Segundo o autor, deve-se apontar também o fato de que considerável parte 
da produção de problemas ambientais é levada a cabo em áreas que são compostas 
por comunidades de especialistas e não em meio ao público geral. A perspectiva 
construtivista, por sua vez, sustenta, ao contrário, referindo que:

(...) “uma abordagem da formulação social reconhece até que ponto os proble-
mas e soluções ambientais são produtos finais de um processo de definição so-

cial, legitimação e negociação dinâmicos, nas esferas públicas e privadas.”15 

Este processo de definição, legitimação e negociação social sustentado pela 
perspectiva construtivista não exclui a relevância do técnico-científico neste pro-
cesso de construção do problema ambiental. Isso por que, ao referir as tarefas 
pelas quais passa a formulação social dos problemas ambientais (reunião, apre-
sentação e contestação das exigências) aponta que a primeira delas é a reunião 
das exigências ambientais, a qual abrange a descoberta inicial e a elaboração de 

11  A obra de HANNIGAN, John A. referida neste estudo é Sociologia Ambiental: a formação de uma perspectiva social. 
Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
12  HANNIGAN, op.cit.,  p. 11.
13  HANNIGAN, op.cit., p. 44
14  HANNIGAN, op.cit., p. 45
15 idem.ibidem.
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um problema. Segundo Hannigan, é nesta etapa que a ciência aparece como fórum 
central dos problemas ambientais e umas das razões para isto é o fato dos leigos não 
terem nem o conhecimento, nem os recursos para encontrar novos problemas.16

Deve-se salientar que, apesar de elevar a ciência ao protagonismo, nesta 
primeira tarefa de reunião das exigências ambientais, a perspectiva sustentada 
pelo autor destaca a importância das experiências de vida, do quotidiano, do co-
nhecimento prático, inserindo a discussão sobre o papel do leigo no processo de 
construção dos problemas ambientais. Convém salientar, ademais, que se trata 
da primeira tarefa pela qual passa a formulação dos problemas ambientais e que 
é nesta que a ciência exerce prevalência, diferente na apresentação e contestação 
destes problemas.

A perspectiva construtivista sustentada pelo autor ocupa-se do papel da ci-
ência na formulação dos problemas referidos ao ambiente também quando aponta 
esta como fonte de exigências ambientais. Ao tratar da ciência como atividade 
geradora de exigências ambientais17 traz as “exigências interpretativas”, as quais 
são designadas para estabelecer as implicações mais amplas das descobertas re-
sultantes da investigação para um público não especializado e que estas têm lugar 
quando os peritos atuam como conselheiros científicos para a indústria e para o 
governo.18 Tais exigências envolvem a avaliação de riscos provocados pelas tec-
nologias controversas (energia nuclear, por exemplo), poluentes tóxicos suspeitos 
e riscos globais (aquecimento global, exemplificadamente).19 

Nesse sentido, aponta que, enquanto se mantêm na teoria, aqueles peritos es-
tão limitados a um papel de avaliação técnica restrito, mas, na realidade, incorpo-
ram nas suas interpretações e recomendações as suas próprias agendas políticas. 
Refere, ainda, que:

    (...) “Apesar de uma face de neutralidade que é emitida pelos peritos da 
ciência, os membros de painéis de peritos fazem regularmente escolhas e exi-
gências políticas e morais. Estas escolhas são formuladas tanto pelas conside-
rações políticas, quanto pelas normas científicas.” 20  

Nessa linha de pensamento, entende-se que os problemas ambientais cons-
truídos pelos indivíduos e organizações, de acordo com a perspectiva construti-
vista defendida por Hannigan, implica considerar os processos socais, políticos e 
culturais através dos quais as condições ambientais são definidas como arriscadas. 
O perito, por sua vez, também é influenciado por estes processos e, conseqüente-
mente, as suas escolhas e definições técnicas também. 

Examinando a definição social de risco, o autor traz que a perspectiva socio-
construtivista deve começar por examinar sua estrutura conceitual de definições, 
as quais incluem três elementos principais: um objeto, um prejuízo reconhecido, 

16  HANNIGAN op.cit. p. 58
17  HANNIGAN op.cit. p. 103
18   HANNIGAN, op.cit. p. 105
19  idem. ibidem.
20  idem. ibidem.
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um sistema articulado formando supostamente alguma relação causal entre o ob-
jeto e o dano.21  Distante do intuito de se adentrar na discussão de áreas de cons-
trução de risco proposta pelo autor, mantendo-se adstrito aos limites deste estudo, 
centra-se na questão da construção do risco. Neste aspecto, em especial, tem-se 
que a forma como os riscos ambientais são formulados e o relativo êxito destas 
construções são impelidas e canalizadas para as estruturas existentes do poder 
econômico e político.22

Todavia, salienta que a economia e a política, por si só, não são suficientes 
para explicar a construção dos problemas ambientais e formulação dos riscos. A 
percepção do risco, segundo o autor, é mais do que simplesmente uma questão 
de poder, depende em grande número de outros fatores que se relacionam com a 
cultura e o conhecimento.23 

Nessa ordem, ao tratar-se da formulação dos riscos ambientais e da forma 
como os atores e/ou grupos sociais (dentre os quais os peritos) se envolvem no 
processo de avaliação do risco e os processos sociais, políticos e culturais impli-
cados nisto, ainda sob uma perspectiva construtivista, pode-se sustentar também, 
até certa medida, as idéias defendidas por Douglas24. A autora afirma que os níveis 
aceitáveis de risco variam de acordo com a formação da probabilidade de dano 
construídas culturalmente pelos indivíduos e/ou grupos sociais.25

Ao encontro do que se colocou anteriormente acerca das escolhas políticas 
e morais dos peritos na avaliação técnica dos riscos aponta-se para a assertiva da 
referida autora quando afirma que a análise especializada do risco considera como 
sua unidade de tomada de decisão o agente individual, excluindo toda retroali-
mentação moral ou política que talvez receba da sociedade que o rodeia.26 

Nessa ordem, a argumentação acerca da construção social dos problemas 
ambientais e formulação do risco enseja refletir que ainda que o perito exerça 
papel importante e, em determinada etapa, central, conforme propõe Hannigan, 
como na fase de reunião das exigências ambientais (descoberta inicial e elabora-
ção do problema ambiental), isto não os coloca na centralidade do processo social 
de construção.  

Este processo implica sustentar a definição, a articulação e regulação dos 
problemas ambientais influenciados pelos mais diversos atores e/ou grupos so-
ciais. Ademais, tanto quanto os demais atores e/ou grupos sociais implicados no 
processo de construção social de problemas ambientais, o perito está inserido em 
processos sociais, políticos e culturais que condicionam a sua ação e, portanto, a 
sua avaliação técnica.

Atentar criticamente para a influência deste processo nas ações dos indiví-
duos e das instituições é tarefa que se coloca, a partir do debate teórico travado 

21 HANNIGAN, op.cit. p. 128
22 HANNIGAN, op.cit. p. 57
23   idem.ibidem.
24  DOUGLAS, Mary. La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales. Barcelona: Paidós, 1996. p. 63
25  idem.ibidem.
26  DOUGLAS, op.cit. p.107
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e dentro do espaço deste estudo, especialmente naquilo que concerne à perícia 
técnica como elemento embasador da tomada de decisão de aplicação do princí-
pio da precaução. Os processos socioculturais implicam, em última análise, em 
um conjunto de ações concretas no mundo e, portanto, determinam as escolhas 
individuais e coletivas sobre o risco, determinando, desta forma, a tomada de de-
cisão sobre o risco e a aplicabilidade do princípio da precaução, a partir de uma 
avaliação técnica.  

Sob a ótica socioconstrutivista de formulação de problemas ambientais e o 
papel da perícia neste processo, com base no aporte teórico exposto, passa-se a 
refletir sobre a aplicação do princípio da precaução. 

4. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E RISCO: BREVES CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO 
SOCIOCONSTRUTIVISMO 

Na parte inicial deste trabalho em que se esboçou conceitualmente o risco, 
foram referidas as condições de incerteza em que as decisões são tomadas, deter-
minadas por lógicas contraditórias de desenvolvimento da economia e da tecnolo-
gia em face da segurança coletiva. 

Sob tal perspectiva, refletir acerca da tomada de decisão sobre o risco, a 
partir das idéias sustentadas e dentro dos limites a que se propõe este estudo, 
pode-se remeter à aplicabilidade do princípio da precaução. Isso por que, em se 
tratando de risco, num determinado problema ambiental, a sua construção social 
para a tomada de decisão pode ser traduzida na aplicabilidade do princípio da 
precaução. 

Dessa forma, o fundamento da reflexão proposta não está no alcance ou no 
sentido do princípio jurídico de matéria ambiental enquanto tal, mas, daquilo que 
envolve a conformação do entendimento pela sua aplicação, ou não, sob a pers-
pectiva socioconstrutivista aqui exposta. 

Para enfrentar tal discussão, traze-se alguns apontamentos acerca deste 
princípio reconhecido como um dos alicerces do direito ambiental27, apontando 
breves considerações sobre a sua evolução histórica, conceituação e valoração 
normativa. 

Nesse sentido, o princípio da precaução é introduzido nos debates interna-
cionais sobre ambiente e desenvolvimento, impulsionados pela Conferência de 
Estocolmo, de 1972, e, principalmente, pela Conferência das Nações Unidas so-
bre Meio Ambiente28, no ano de 1992. O texto incorporado à Declaração do Rio, 
como resultado dessa Conferência, no seu Princípio 15.29

27  MIIRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ao ambiente. In: Revista de Direito Ambiental. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, nº. 2, pp. 50-76, abr/jun. 1996, p. 61 
28  RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. O Princípio da Precaução e sua aplicação na Justiça Brasileira: estudos de casos. In: VA-
RELLA, Marcelo Dias. PLATIAU, Ana Flávia Barros. (Orgs.). Princípio da Precaução. Vol. 1, Belo Horizonte: Del Rey, 
2004, pp. 373-400, p. 376 
29  Princípio 15: “Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar amplamente o critério da precau-
ção conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza absoluta não deverá 
ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental”. 
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No intuito de tutelar o ambiente, em meio ao contexto de desenvolvimento 
industrial e tecnológico e proliferação de ameaças ao seu equilíbrio, impulsionado 
por tais conferências internacionais, o princípio da precaução consagrou-se uni-
versalmente.  A partir daí, passou a constar em diversos tratados internacionais de 
matéria ambiental e foi, gradativamente, incorporado por ordenamentos jurídicos 
nacionais.30 Trata-se de um princípio geral de direito31 característico do direito 
ambiental, segundo coloca Hermitte32. 

Naquilo que concerne aos princípios jurídicos de matéria ambiental, o prin-
cípio da precaução se diferencia do princípio da prevenção, também um princípio 
de direito relativo ao ambiente, na sua condição de incerteza. Sob tal aspecto di-
ferenciador, pode-se dizer que o primeiro se aplica quando os riscos e danos que 
se quer evitar são incertos e o conhecimento científico escasso ou controvertido 
sobre os efeitos de um dado produto ou substância no ambiente.33

Por conseguinte, o elemento caracterizador do princípio em tela é a incerteza 
quanto aos riscos de danos ao ambiente e à saúde provocados por determinadas 
atividades, empreendimentos ou produtos. A incerteza que o caracteriza, porém, 
não obsta a sua aplicação, ao contrário, segundo Leite e Ayala34, a incidência do 
princípio da precaução adstringe-se às hipóteses de risco potencial, ainda que esse 
não tenha sido integralmente demonstrado.

Nessa ordem de idéias, em que o elemento cientifico possui considerável 
peso na avaliação do risco para a aplicação do princípio da precaução, coloca-se a 
perícia científica adstrita à tomada de decisão da sua aplicação ou não como meio 
de problematizar as questões discutidas acerca dos processos sociais, políticos e 
culturais implicados no processo de avaliação do risco pelos grupos e/ou atores 
sociais (dentre os quais os peritos). 

Na medida em que o princípio da precaução orienta-se à incerteza que confi-
gura o risco de determinadas atividades, preconizando que, mesmo quando existam 
dúvidas sobre os riscos provocados por tais eventos, devem ser adotadas medidas 
destinadas a evitar a concretização de danos ao ambiente ou à saúde, aquele que 
toma uma decisão, muitas vezes, recorre à perícia científica para embasá-la.35

Neste ponto de argumentação, retomam-se as idéias sustentadas por Hanni-
gan36, quando aduz que, apesar de uma face de neutralidade que é emitida pelos 
peritos, esses fazem regularmente escolhas e exigências políticas e morais, as 

30  NOGUEIRA, Ana Carolina Casagrande. O conteúdo jurídico do princípio da precaução no direito ambiental brasileiro. 
In: Estado de Direito Ambiental: Tendências – aspectos constitucionais e diagnósticos. LEITE, José Rubens Morato; FER-
REIRA, Heline Silvini. (Orgs.). Rios de Janeiro: Forense Universitária, 2004.p. 190 
31  Ao tratar do conceito de princípio de direito, BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malhei-
ros, 16 ed., 2005. p. 230, coloca que o traço fundamental dos princípios jurídicos reconhecidos no âmbito do direito público 
é a sua “normatividade” na medida em que esses seriam uma espécie do gênero de “normas jurídicas”. 
32  HERMITTE, Marie-Angèle. A fundação jurídica de uma sociedade das ciências e das técnicas através das crises e dos 
riscos. In: Direito, sociedade e riscos: A sociedade contemporânea vista a partir da idéia de risco. VARELLA, Marcelo Dias 
(org.). Brasília: UniCEUB, UNITAR, 2006. p. 11-56, p. 29 
33  RIOS, op.cit. p. 375
34  LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck de Araújo. op.cit. p. 76
35  DEVILLER-MORAND, Jacqueline. O Sistema Pericial- Perícia científica e gestão do meio ambiente. In: VARELLA, 
Marcelo Dias (Org.). Governo dos Riscos. Brasília: UniCEUB, 2005, pp. 79-105, p. 84
36  HANNIGAN, op.cit. p. 105. 
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quais são formuladas tanto pelas considerações políticas, quanto pelas normas 
científicas. 

Assim, a respeito da decisão de aplicar o princípio da precaução apoiar-se 
em perícia técnica, um aspecto pode ser destacado, de acordo com a perspectiva 
socioconstrutivista de análise, para fins das reflexões propostas neste ensaio. Este 
aspecto está referido à perícia como resultado de uma ação realizada por atores 
e/ou grupos sociais inseridos em determinados processos sociais, políticos e cul-
turais. 

Sob tal perspectiva, tem-se que aquele que realiza uma perícia técnica o faz 
de acordo com a organização social da qual faz parte. O técnico pensa desde uma 
posição de competência especialista37, mas seus juízos de probabilidade estão li-
gados àqueles valores construídos socialmente no âmbito organizativo. 

Desse modo, não se eliminam os vieses políticos e valorativos da perícia e 
se coloca em evidência, mais uma vez, o contexto social do processo técnico de 
avaliação do risco e as escolhas de valores que implica. Isso por que, assim como 
construído socialmente pelos demais atores e/ou grupos sociais a formulação da-
quilo que é tolerável, pelo especialista, também está influenciada pelos processos 
sociais, políticos e culturais implicados nesta formulação. 

Assim, na medida em que os dados técnicos constantes na perícia provêm de 
diversas fontes, tais como as instituições acadêmicas, instituições especializadas 
ou os próprios “produtores” do risco38 os seus interesses conflitantes imbuem as 
análises dos riscos e os correspondentes resultados produzidos. Aqueles atores 
e/ou grupos sociais tomadores de decisões, em matéria de risco ambiental, as 
tomam, por sua vez, apoiando-se, não só, mas também, nos resultados pretensa-
mente tidos, por vezes, como “neutros” e puramente técnico das perícias. 

Todavia, distante de uma “neutralidade” técnica-científica, os valores, so-
cialmente definidos, dos que elaboram a perícia fazem parte dos seus resultados 
e, assim, da conformação do entendimento daquele que a utiliza como apoio para 
sua decisão sobre o risco. 

Esses aspectos, relacionados entre si, remete, mais uma vez, à perspectiva 
socioconstrutivista de análise sustentada por Hannigan, a qual sustenta que a for-
mulação dos problemas ambientais construídos pelos indivíduos e organizações 
está implicada nos processos socais, políticos e culturais através dos quais as con-
dições ambientais são definidas como arriscadas.

Conforme se disse, anteriormente, os processos socioculturais determinam 
um conjunto de ações concretas e, portanto, definem as escolhas individuais e 
coletivas sobre o risco tal como a tomada de decisão de aplicação do princípio da 
precaução, a partir de uma avaliação técnica.  

Para muito além da relevância do aspecto técnico-científico no processo de 
construção do problema ambiental, reflete-se aqui, dentro dos limites propostos 

37  DOUGLAS, M. op.cit. p. 63
38  HERMITTE, Marie-Angèle. DAVID, Virginie. A avaliação dos riscos e princípio da precaução. In: O Princípio da Pre-
caução e sua aplicação na Justiça Brasileira: estudos de casos. p. 120
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pelo trabalho, a relevância de se considerar os processos sociais, políticos e cultu-
rais implicados na construção do risco pelos atores e/ou grupos sociais e, assim, 
na decisão de aplicação do princípio da precaução pelos que detêm poder decisó-
rio. Refletir acerca dos processos sociais envolvidos na decisão de aplicação do 
princípio da precaução, em última análise, significa refletir acerca das ações que 
podem determinar a ocorrência (ou não) de danos ao ambiente. 

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O desenvolvimento industrial e tecnológico, ao mesmo tempo em que propor-
cionou mudanças na acumulação e apropriação de bens, proliferou ameaças ao 
ambiente, as quais se tornaram cada vez mais difíceis de serem percebidas, bem 
como evitados os seus danos potenciais. 
5.2 O conceito de risco está relacionado às conseqüências e aos resultados das 
decisões tomadas em condições de incerteza associadas à lógica contraditória do 
desenvolvimento industrial e tecnológico em face da segurança coletiva.
5.3 A perspectiva socioconstrutivista  evidencia que a construção dos problemas 
ambientais pelos atores e/ou grupos sociais está implicada nos processos sociais, 
políticos e culturais através dos quais as condições ambientais são definidas como 
sendo risco.
5.4 O princípio da precaução orienta-se à incerteza que configura o risco de deter-
minadas atividades, preconizando que, mesmo quando existam dúvidas sobre os 
riscos provocados por tais eventos devam ser adotadas medidas destinadas a evitar 
a concretização de danos ao ambiente ou à saúde.
5.5 A tomada de decisão de aplicação do princípio da precaução embasa-se na pe-
rícia técnica, portanto o processo decisório de aplicação ou não do referido prin-
cípio jurídico de matéria ambiental, embasa-se, não somente, mas também, em 
perícias distanciadas de uma pretensa “neutralidade” técnica-científica, as quais 
incorporam, nas suas interpretações e recomendações, escolhas e exigências po-
líticas e morais. 
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1. INTRODUÇÃO

As constantes alterações ambientais pelas quais vem passando nosso plane-
ta ao longo dos anos, decorrentes tanto das atividades antrópicas quanto das ativi-
dades naturais, têm provocado diversas mudanças climáticas em nosso meio.

A liberação de gases que causam o efeito estufa aumenta a cada ano, uma 
vez que é produzida pela queima de combustíveis fósseis e de florestas, pelo mau 
uso de técnicas agrícolas e por gases emitidos pelo processo industrial1.

As evidências científicas de que as atividades humanas estão intervindo 
cada vez mais no clima trouxeram à tona a preocupação da população mundial 
com as alterações climáticas. A partir de meados de 1980, as agenda políticas 
começaram a incluir esse tema nas pautas de discussões intergovernamentais. Em 
1988, com visto anteriormente, a ONU estabeleceu o Painel Inter-Governamental 
de Mudanças Climáticas que provê importantes dados científicos sobre os efeitos 
das ações do homem sobre o clima. Ele possui três grupos de estudo distintos: 
um, sobre o processo de mudança de clima; outro, sobre os impactos dessas ações 
e sobre a vulnerabilidade dos Estados e as suas capacidades de implementação de 
tecnologias ecologicamente sustentáveis e, o terceiro, sobre mitigação.2

Há claros sinais de que a ação do homem está aumentando cada vez mais a 
emissão de gases que causam o efeito estufa, tornando assim a Terra mais quente. 
Podemos perceber nos dias atuais diversas alterações climáticas, que se agravam 
constantemente em virtude do aquecimento global, causando diversas conseqü-
ências dentre as quais podemos citar: o derretimento das calotas polares, provo-
cando a elevação dos níveis dos mares, iniciando a inundação e destruição de 

1  Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Mudanças Climáticas – Guia de Informação. 1a Edição, Traduzida por 
Thiago Costa Serra, Brasília:Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2002, p. 11. (in CALSING, Renata de Assis. O 
Protocolo de Kyoto e o Direito ao Desenvolvimento Sustentável, p. 42)
2   A guide to the Climate Change Convention Process, p. 6 Disponível em www.unfccc.int, acessado em 13 de outubro de 
2006. Ver também em FRANGETTO, Flávia Witkowski e GAZANI, Flávio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil. O Protocolo de Kyoto e a cooperação Internacional. São Paulo. Instituto 
Internacional de Educação do Brasil, 2002, p. 299. 
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terras costeiras; aumento dos fluxos de água nos rios, provocando a erosão de so-
los e enchentes; aumento do ritmo das chuvas, furacões e tormentas; agravamento 
das regiões semi-áridas e desérticas; repercussões negativas na produção agrícola, 
com alterações no equilíbrio do ecossistema e surgimento de doenças transmitidas 
por insetos, germes, bactérias e outros organismos prejudiciais à saúde humana, 
que se reproduzem mais facilmente com as temperaturas elevadas3.

Desta forma, quando falamos em poluição atmosférica devemos ter em men-
te que não estamos tratando de um problema local ou regional, mas de uma ques-
tão que ultrapassa fronteiras, já que um potencial poluidor, onde quer que esteja, 
estará sempre causando danos ao planeta como um todo e não somente àquela 
localidade onde produz a poluição.

Com toda essa problemática instaurada, a comunidade Internacional passou 
a discutir meios jurídicos para controlar a poluição atmosférica, com o objetivo 
de garantir a eficácia do princípio do Desenvolvimento Sustentável, de modo a 
garantir a preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 
Com esse objetivo foi assinada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o 
Clima e o protocolo de Kyoto.

Este breve estudo busca inicialmente analisar de forma sucinta o Protocolo 
de Kyoto, ressaltando a importância deste Tratado para a humanidade, com ênfa-
se na verificação dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL enquanto 
instrumentos jurídicos do Direito Ambiental. Busca-se aqui aflorar o pensamento 
dos leitores, para que não seja o MDL um simples instrumento que autoriza as 
grandes potências a poluírem cada vez mais, com suporte nos princípios do de-
senvolvimento sustentável e do poluidor-pagador, estes vistos de forma distorcida 
pela comunidade dos Países do Anexo I.

O presente estudo justifica-se pelo momento histórico que atravessa a hu-
manidade. A comunidade internacional jamais havia estado tão próxima de um 
tratado com tal dimensão, tanto do ponto de vista do elevado número de países 
signatários, quanto pela importância de seu conteúdo, abordando e regulamentan-
do aspectos econômicos, sociais e principalmente ambientais, dentro de uma polí-
tica de Desenvolvimento Sustentável, afastando o desenvolvimento descontrolado 
que se tem observado nos países desenvolvidos.

2. ASPECTOS JURÍDICOS FUNDAMENTAIS DO PROTOCOLO DE KYOTO E DOS 
MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)

2.1 Protocolo de Kyoto e Tratados Internacionais

A degradação desenfreada dos recursos naturais combinada com os eleva-
díssimos índices de poluição lançada na atmosfera vêm acarretando o aumento do 
efeito estufa bem como a ocorrência de outros fenômenos prejudiciais à biodiver-
sidade e principalmente ao homem.

3  CALSING, Renata de Assis. O Protocolo de Kyoto e o Direito ao Desenvolvimento Sustentável. Porto Alegre:2005, 
Sérgio Antônio Fabris Editor, p. 21. 
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O Protocolo de Kyoto não é apenas uma mera intenção para reduzir os níveis 
de poluentes na atmosfera, mas uma possibilidade de se fomentar o Desenvolvi-
mento Sustentável, com a preocupação voltada ao desenvolvimento dos países em 
crescimento e principalmente com a voracidade dos países desenvolvidos, buscando 
um equilíbrio econômico entre estes, e, de modo crucial, estabelece parâmetros para 
programas de apoio aos países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos.

A entrada em vigor do Protocolo de Kyoto deu-se em 16 de fevereiro de 
2005 como tratado internacional ratificado por 141 países que representam 55% 
da poluição global, dentre eles o Brasil. A partir de então o Protocolo de Kyoto 
passou a ter vigência e eficácia plena quanto aos países signatários, tornando-o 
obrigatório pelo aspecto jurídico do Direito Internacional e Constitucional no âm-
bito das nações signatárias.

Porém, antes de adentrarmos especificamente no Protocolo de Kyoto, ne-
cessário se faz tecermos breves considerações acerca da natureza jurídica dos 
Tratados Internacionais:

Os tratados internacionais são a principal fonte do Direito Internacional. Por 
meio deles o relacionamento entre os Estados ganha solidez e validade, além de 
trazer segurança jurídica às relações da comunidade Internacional. 

O conceito de Tratado Internacional é extremamente singelo se compara-
do à variedade de questões que dele decorrem. Na definição exposta por José 
Francisco Rezek, “Tratado é o acordo formal, concluído entre sujeitos de direito 
internacional público, e destinado a produzir efeitos jurídicos” (1984:21). Em tal 
conceito, estão expressos os elementos básicos dos tratados.4

Em primeiro lugar, se observa a necessidade de um acordo formal, ou seja, 
os tratados necessitam de um documento escrito. Tal aspecto formal faz com que 
o tratado seja diferenciado dos costumes. Em segundo lugar, está a necessidade de 
os tratados serem firmados entre sujeitos de direito internacional público, ou seja, 
entre Estados ou entre Estados e organismos internacionais. Por fim, o acordo 
deve produzir resultados jurídicos. A assinatura e ratificação de um tratado impli-
cam, portanto, assunção de direitos e obrigações pelas partes envolvidas.

A produção de efeitos jurídicos, conforme o Direito Internacional, faz com 
que o Tratado só produza efeito entre as partes. Ele é um misto de acordo e norma, 
e deve conter uma obrigação recíproca, como também conter normas de Direito 
Internacional.

2.2 Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima – Cqnumc  
(United Nations Framework Convention On Climate Change – UNFCCC)

Grande parte das publicações de relatórios e documentos concernentes às 
mais novas descobertas científicas quanto aos efeitos dos gases causadores do 

4  DAUDT, Gabriel Pithan. Os Tratados Internacionais e as Isenções Heterônoma. Trabalho apresentado no Curso de Espe-
cialização em Direito Tributário desenvolvido pela UNISINOS em 2001/2002. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/revista/Rev_77/Artigos/Gabriel-rev77.htm#1. Acessado em 06/03/2008.
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efeito estufa (GEE) são feitas pelo Painel Inter-Governamental de Mudanças Cli-
máticas – IPCC. Quando da elaboração de seu primeiro relatório, lançado em 
1990, a ONU convocou o início dos trabalhos que resultariam na Convenção Qua-
dro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A Convenção foi terminada em 
9 de maio de 1992, a ponto de serem abertas às assinaturas e ratificação na ECO 
92. Ela entrou em vigor em 21 de março de 1994 e foi considerada como um gran-
de passo para a estabilização de gases danosos à atmosfera5.

A ONU e seus países integrantes reconheceram que as mudanças climáticas 
ocorridas nesta última década estão cada vez mais avassaladoras e, portanto, clas-
sificam o problema como de importância vital para a humanidade, tanto para as 
gerações presentes quanto para as gerações futuras. Com esse intuito que a UN-
FCCC estabeleceu regras gerais sobre a emissão dos gases que causam o efeito 
estufa, em especial o dióxido de carbono.6

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima não foi 
um tratado impositivo. Em vez disso é uma Lei branda que não implica sanções 
aos que a descumprirem. A UNFCCC é uma convenção-quadro, isto é, um tipo 
de convenção que necessita de outros mecanismos para regulamentá-la. Trata-se 
de uma convenção inespecífica, com abordagem à vários temas sem, porém, dar 
ênfase maior à qualquer deles.

Tal convenção foi criada tendo por objetivo “a estabilização das concentra-
ções de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferên-
cia antrópica perigosa no sistema climático” (artigo 2º). A Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, nada mais é do que um Tratado, mas 
um pouco diferente dos modelos que estudávamos nos bancos da faculdade, nas 
aulas de direito internacional. É que tal espécie de Tratado (Quadro) caracteriza-
se por um objetivo bem sedimentado – verdadeiro norte a ser cumprido -, mas o 
modo de implementá-lo é amorfo, isto é, como se fosse uma ameba, a convenção 
quadro caminha em direção ao seu objetivo, mas assumindo um perfil variável, 
que constantemente pode ser alterado em prol do objetivo, que continua petrifi-
cado. Essa alteração e mutação de perfil é o reconhecimento de que ao longo do 
tempo os caminhos eleitos para se alcançar o objetivo podem se mostrar inade-
quados ou obsoletos, de forma que mantê-los poderia por em risco o alcance da 
indestrutível objetivo. Assim, esse mimetismo dos caminhos que podem ser ado-
tados em direção ao objetivo, permite que os países signatários possam escolher 
remédios e soluções que acompanhem as evoluções que a seu tempo existirem. 
Por isso, a implementação e concretização da Convenção Quadro é feita mediante 
a realização periódica de Convenções subseqüentes (conferências partes – COP), 
onde, por intermédio de tratados específicos, se criam, desenvolvem e implemen-
tam técnicas para alcance do objetivo esculpido na Conferência Quadro. É como 
se disse.... A Conferência Quadro é a mãe, onde se fixa e petrifica o objetivo, e, 
a partir daí, realizam-se outras convenções, Convenções “filhas”, cuja finalidade 

5  CALSING, ob cit, p. 42
6  Preâmbulo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
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é encontrar e implementar meios de se alcançar aqueles objetivos previstos na 
Convenção “Mãe”.7

Tendo em vista as diferenças sociais, econômicas e de desenvolvimento, as 
partes da UNFCCC são divididas em dois grupos: são Partes Anexo I os países de-
senvolvidos, industrializados e ricos, incluindo também alguns países com a eco-
nomia em transição, como a Federação Russa e a Europa Oriental. As partes não 
Anexo I correspondem ao restante dos países, em sua maioria países em desen-
volvimento. As Partes Anexo I ainda foram subdivididas em Anexo II, composto 
por 24 países que apresentam melhores condições econômicas e maior potencial 
de emissão de GEE. Eles são responsáveis por fornecer subsídios aos países com 
menor capacidade financeira. Quanto aos países com a economia em transição po-
demos observar uma maior flexibilidade para alcançar os objetivos da Convenção 
tendo em vista um menor nível de cobrança quanto aos documentos necessários 
e as metas definidas.8 

Nesse contexto entra a importância do Protocolo de Kyoto, que veio regu-
lamentar e especificar a UNFCCC.  O protocolo é um “anexo” à convenção, mas 
que tem regras próprias, além das compartilhadas com a Convenção e que possui 
sanções aos infratores, fazendo assim com que a convenção ganhe não só eficácia, 
mas também eficiência.9 

2.3 O Protocolo de Kyoto – Aspectos Jurídicos

Imperioso consignar inicialmente que a competência para a negociação e 
assinatura dos documentos referentes ao Protocolo de Kyoto e UNFCCC, a prin-
cípio, é dos Governos dos Estados e de seus representantes legais. Não fossem 
os governos terem imprimido o ritmo das negociações, adstritos, claro, à seus 
interesses e de suas comunidades nada disso teria acontecido. Todavia, apesar 
da competência ser única e exclusiva dos governos, as ONGs e a população, in-
fluenciadas pela mídia, deram uma importante contribuição nas negociações do 
protocolo.10

Ao assinarem a UNFCCC, os Estados sabiam que suas metas e compromis-
sos eram inadequados, reconhecendo que eram só um passo para que medidas 
mais energéticas fossem tomadas. Com a criação de Comissões Permanentes de 
trocas de informações e de encontro das partes, decidida na primeira COP em 
Berlim, começou uma nova rodada de negociações. O resultado de três anos de 
trabalho foi a adoção, em 1997, na cidade de Kyoto, Japão, do Protocolo de Kyoto, 
visando equalizar a emissão dos gases tóxicos. Seu objetivo era a redução de 5,2% 
da emissão dos gases que causam o efeito estufa, calculado sobre os índices de po-

7  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Palestra proferida no Congresso Brasileiro de Direito Público, realizado em São Paulo 
no dia 07.11.2003. Disponível em www.aprodab.org.br/biblioteca/doutrina/mar01.doc. Acessado em 06/08/2007.
8  CALSING, ob cit, p. 43
9  SOARES, Guido. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo:Atlas, 2002, p. 35-39.
10  KLOSS, Emerson Caraiola. A arena e os atores na negociação e aprovação do Protocolo de Quioto. UNB, 2000, p. 55 
e 56. (in CALSING, ob cit. p.51)
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luição aferidos em 1990. O principal público-alvo eram os países industrializados, 
que deviam perseguir esta meta até o ano 2012.11

Cada país recebeu diferentes metas de redução da poluição, sem, contudo, 
abrir mão da meta global estabelecida. Para que os objetivos do Protocolo fossem 
alcançados os signatários do protocolo dispunham de duas alternativas: ou reduzir 
a emissão de GEE em seu território, ou negociar com outros países os mecanismos 
flexíveis, por meio do comércio de certificados de carbono, da implementação dos 
mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL) e a implementação conjunta.

Quando assinaram a UNFCCC os governos sabiam que precisariam emendá-
la para que novos compromissos, mais sérios e preocupados com a gravidade da 
situação climática ambiental, pudessem ser assumidos. Na primeira Conferência 
das Partes (COP1), foi adotado o Mandato de Berlim, uma decisão que permitiu 
o inicio de novas negociações sobre um compromisso mais detalhado sobre a re-
dução de GEE. O Protocolo de Kyoto foi negociado durante dois anos e no dia 11 
de Dezembro de 1997, durante a terceira COP, as partes aprovaram o Protocolo de 
Kyoto. As negociações do Protocolo chegaram no seu auge na COP7 (realizada 
entre 29 de outubro a 09 de novembro de 2001 em Marraqueche), onde foi apro-
vado um livro de regras a fim de guiar a aplicação do Protocolo, detalhando os 
planos de ação que devem ser seguidos para que pudesse ser finalmente ratificado 
por um número suficiente de países.

Desde então já foram realizados cinco encontros entre as partes tendo o últi-
mo (COP 12) sido realizado em Nairóbi, Quênia, entre os dias 06 e 17 de Novem-
bro  de 2006, momento no qual foi realizada a MOP-2 (Reunião das Partes do Pro-
tocolo de Kyoto). Tais reuniões representaram um grande avanço, principalmente 
no que concerne à participação do Brasil e demais países em desenvolvimento, 
destacando o papel fundamental que exercem estas partes para a consecução e 
manutenção do Protocolo de Kyoto. A COP-13 e a MOP-3 serão realizadas entre 
os dias 03 e 17 de dezembro de 2007 em Nusa Dua, Bali.

Como já aludido anteriormente, o Protocolo de Kyoto é um Tratado aces-
sório da UNFCCC, e como tal deve ser considerado. As partes do protocolo têm 
que ser partes da convenção e, com ela, o Protocolo divide seu objetivo final, 
princípios e políticas.12 

Desta forma, as normas estabelecidas pela UNFCCC se completam no Pro-
tocolo de Kyoto, que oferece os mecanismos para a redução das emissões de po-
luentes na atmosfera através da implementação de técnicas de desenvolvimento 
sustentável como os MDLs, sem abrir mão do desenvolvimento econômico alme-
jado por todos os países envolvidos, estimulando ainda a consolidação e aprimo-
ramento do mercado de Carbono.

A redução das emissões deverá acontecer em várias atividades econômi-
cas. O protocolo estimula os países signatários a cooperarem entre si, através de 

11  FRANGETTO, Flávia Witkowski e GAZANI, Flávio Rufino. Ob cit. p. 343-344
12  A guide to the Climate Change Convention Process, p. 11-14, disponível em www.unfccc.int, acessado em 15 de outubro 
de 2006. Tradução Livre
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algumas ações básicas como a) Reformar os setores de energia e transportes; b) 
Promover o uso de fontes energéticas renováveis; c) Eliminar mecanismos finan-
ceiros e de mercado inapropriados aos fins da Convenção; d) Limitar as emissões 
de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos; e) Proteger 
florestas e outros sumidouros de carbono.

Se o Protocolo de Kyoto for implementado com sucesso, estima-se que 
deva reduzir a temperatura global entre 0,02ºC e 0,28ºC até 2050, entretanto, isto 
dependerá muito das negociações pós período 2008/2012, pois há comunidades 
cientificas que afirmam categoricamente que a meta de redução de 5,2% em rela-
ção aos níveis de 1990 é insuficiente para a mitigação do aquecimento global.

2.4 Mecanismos de Desenvolvimento Limpo e o Mercado de Créditos de Carbono

Com a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, os países em desenvol-
vimento, e que mantêm, ao menos relativamente, preservados os seus recursos 
naturais, podem passar a se inspirar para desenvolver projetos visando sustenta-
bilidade social e ambiental. Isso porque, a essência do Protocolo determina que 
quem polui deve assumir financeiramente as conseqüências disso. Assim, quem 
mais poluiu desde a Revolução Industrial (os países que hoje são chamados de-
senvolvidos) deverá pagar pelos prejuízos causados ao ambiente, ou compensar 
essa falta investindo, por exemplo, na recuperação e manutenção de áreas verdes, 
cuja maior parte ainda está nos países pobres. São os chamados Mecanismos de 
Desenvolvimento Limpo (MDL).

Dentre os objetivos do MDL está a busca de alternativas de tecnologias lim-
pas (não-poluidoras) para, por exemplo, a geração de energia, reduzindo as emis-
sões de CO

2
 na atmosfera. Há também os projetos voltados para a área florestal, 

que devem ajudar a diminuir o CO
2
 presente na atmosfera pela absorção feita pela 

vegetação através da fotossíntese. É o que se chama de “seqüestro do carbono”.
Os Créditos de Carbono são certificados que autorizam o direito de poluir. 

O princípio é simples. O Protocolo de Kyoto obrigou os paises industrializados e 
responsáveis por 80% da poluição mundial a diminuírem suas emissões de gases 
formadores do efeito estufa, como o monóxido de carbono, enxofre e metano em 
5,2%, tomando como base o ano de 1990, entre os anos de 2008 e 2012. 

Através do sistema de MDL, os países ricos compram o direito de poluir, 
investindo em projetos que são postos em prática nos países em desenvolvimento. 
Trata-se, a meu ver de uma deturpação clara do princípio do poluidor-pagador, 
conforme será explanado adiante.

Há várias empresas autorizadas pela ONU a desenvolverem projetos para 
redução de emissões de gases. Entre as atividades mais indicadas são a substi-
tuição de óleo diesel ou carvão mineral em caldeiras por biomassa ou biodiesel, 
substituição do óleo diesel de geradores por biodiesel, reflorestamento, captação 
do gás metano de aterros sanitários ou fazendas de suínos e a substituição total ou 
parcial do óleo diesel pelo biodiesel em caminhões, ônibus, tratores, locomotivas, 
barcos e outras atividades previstas no MDL.
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Outra área a ser amplamente desenvolvida no âmbito dos mecanismos de 
desenvolvimento limpo é a da geração de energia através da utilização de combus-
tíveis não fósseis, como por exemplo a utilização de biomassa ou até mesmo gás 
metano. O O Brasil apresenta-se como um dos pioneiros no segmento, possuindo 
projetos certificados de produção de energia através de gás metano oriundo de 
aterro sanitário (VEGA em Salvador-BA e NOVA GERAR em Nova Iguaçu-RJ) 
bem como de produção de energia utilizando-se  biomassa de casca de arroz (CA-
MIL no Estado do Rio Grande do Sul).

As empresas poluidoras compram em bolsa ou diretamente das empresas 
empreendedoras as toneladas de carbono seqüestradas ou não emitidas através de 
um bônus chamado Certificado de Redução de Emissões (CER). Cada tonelada 
de carbono está cotada hoje (agosto/2006) entre $15 e $18 euros (há um ano eram 
$5 euros), valor que deve ir a $30 ou $40 Euros entre 2008 e 2012, quando a eco-
nomia de 5,2% tornar-se obrigatória.

As quantidades de toneladas de CO2 ou outros gases economizadas ou se-
qüestradas da atmosfera, são calculadas por empresas especializadas de acordo 
com determinações de órgãos técnicos da ONU. Por exemplo, uma tonelada de 
óleo diesel trocado por biodiesel gera o direito a 3,5 toneladas de créditos. Um 
hectare de floresta de eucalipto absorve por hectare, por ano, 12 toneladas de gás 
carbônico. Um grande aterro sanitário que capte o metano e o transforme em ele-
tricidade, pode ter o direito a milhões de toneladas de créditos por ano.

O Brasil, como parte do não Anexo I, possui um potencial de desenvolvi-
mento incomensurável no que concerne à criação e implementação de modelos 
de desenvolvimento, que além de trazerem benefícios ambientais para o planeta 
como um todo e para a região onde é desenvolvido, dão direito à emissão de cer-
tificados de emissões reduzidas (CERs), que podem ser negociados na Bolsa de 
Valores ou diretamente com os países partes do Anexo I, que necessitam cumprir 
metas de redução, sem contudo desestabilizar sua economia.

Os projetos de MDL no Brasil estão sendo desenvolvidos a todo vapor. Den-
tre os mais importantes podemos destacar: 

•  Usina elétrica movida a biomassa, com potencial de 8 MW de energia ge-
rada a partir da queima da casca de arroz no Rio Grande do Sul. A Bioheat 
International (trader holandesa) negociou os créditos de carbono com a 
Josapar e com a Cooperativa Agroindustrial de Alegrete no valor de cinco 
dólares por tonelada de carbono. A Holanda é país integrante do Anexo 1 
da Convenção e pretende atingir metade das suas metas de reduções inter-
namente e a outra metade no exterior (www.diariopopular.com.br, 2004);

•  Projetos de aproveitamento do gás metano liberado por lixões das empre-
sas: Vega, de Salvador, BA e Nova Gerar, de Nova Iguaçu, RJ. O gás meta-
no é canalizado e aproveitado para gerar energia, deixando de ser liberado 
na atmosfera naturalmente pela decomposição do lixo. A pesar do gás ser 
o metano, a redução de emissões é calculada em dióxido de carbono: 14 
milhões de ton de CO2 em 16 anos para a Vega  e 14 milhões de ton de 
CO2 para a Nova Gerar em 21 anos. Esses dois projetos, são oficialmente 
os dois primeiros aprovados pelo governo brasileiro sob as regras do MDL 
(www.oestadao.com.br, 2004);
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•  Projeto Carbono Social, localizado na Ilha do Bananal, TO, esse projeto 
reúne as qualidades de seqüestro de carbono em sistemas agroflorestais, 
conservação e regeneração florestal com enfoque principal no desenvolvi-
mento sustentável da comunidade. A princípio o projeto não pretendia rei-
vindicar créditos de carbono e foi financiado pela instituição britânica AES 
Barry Foundation e implementado pelo Instituto Ecológica. A meta inicial 
de conservação do estoque e seqüestro de carbono era de 25.110.000 ton 
de C em 25 anos, mas pela não concretização de parcerias esse estoque de 
C foi drasticamente reduzido (Fixação de Carbono: atualidades, projetos e 
pesquisas, 2004; Carbono Social, agregando valores ao desenvolvimento 
sustentável, 2003);

O que se espera é que a preocupação com a questão climática seja estrita-
mente ambiental, voltada para os planos e metas constantes tanto do UNFCCC 
quanto do Protocolo de Kyoto, com a implementação de Técnicas de Desenvol-
vimento Sustentável. Não podemos deixar que a ganância dos países desenvolvi-
dos façam dos créditos de carbono apenas certificados que os autorizam a poluir 
desenfreadamente.

Feitas estas considerações iniciais, passemos a uma análise jurídico am-
biental sobre o Protocolo de Kyoto e os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), de modo que, ao contrastá-los com os princípios que norteiam o Direito 
Ambiental possamos chegar à conclusão acerca de sua natureza jurídica-ambien-
tal, ou seja, evidenciarmos se os mesmos cumprem as diretrizes e preceitos esta-
belecidos por este ramo do Direito, sendo assim instrumentos do Direito Ambien-
tal Brasileiro.

3. OS MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL) SOB A éGIDE DOS PRINCÍPIOS 
QUE REGEM O DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO

Para situarmos o Protocolo de Kyoto e os Mecanismos de Desenvolvimento 
limpo no âmbito do Direito Ambiental, necessário se faz tecermos alguns comen-
tários acerca dos princípios que regem tal ciência jurídica. Nada obstante tratar-se 
o MDL de um mecanismo de mercado13, haja vista que de sua implementação é 
que surgem as RCE´s, há que se verificar se este mecanismo também é instru-
mento do Direito Ambiental, ou seja, se pode ser concebido como um instru-
mento jurídico que busque resguardar o equilíbrio ecológico do meio ambiente, 
observando-se os princípios que regem este ramo do Direito14

Assim, coadunando com o entendimento expressado pelo Prof. Dr. Marcelo 
Abelha Rodrigues, os princípios da ubiqüidade, do desenvolvimento sustentável, 

13  FRANGETTO, Flavia Witkowski; GAZANI, Flavio Rufino. Viabilização Jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) no Brasil – O Protocolo de Kyoto e a cooperação internacional. São Paulo: IIEB – Instituto Internacional 
de Educação do Brasil, 2002. p. 60.
14  LORENZONI NETO, Antônio. Do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) enquanto instrumento do Direito 
Ambiental por justificação do Ethos da Sociedade Contemporânea. Congresso Internacional de Direito Ambiental – Meio 
Ambiente e Acesso à Justiça – Vol. 01. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007, p. 123
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do poluidor-pagador e da participação são certamente a base de todo o Direito 
Ambiental15, a partir dos quais se valora o bem ambiental como direito à vida, 
sendo reconhecido pela Constituição Federal de 1988, no art. 225, instituindo-se 
então o bem jurídico ambiental, protegido e disciplinado pelo conjunto de Leis 
e normas que compõe o corpus juris ambiental, conforme regência dos quatro 
princípios que regem o Direito Ambiental.

Partindo deste paradigma, passemos a analisar o MDL sob a égide dos su-
pracitados princípios.

O princípio da Ubiqüidade tem por diretriz fixar o norte de cooperação en-
tre a comunidade internacional para a proteção e preservação do meio ambiente 
tendo em vista sua natureza difusa e onipresente. É a implementação deste con-
ceito que tem sido esquadrinhada pela ONU, por intermédio de seus Tratados 
Internacionais, que cuidam da questão do desenvolvimento e do meio ambiente, 
dos quais podemos destacar, o pacto internacional que se firmou na UNFCCC, e 
no Protocolo de Kyoto, onde restou reconhecido que a ubiqüidade ambiental em 
relação ao fenômeno de mudanças do clima, e em salvaguarda do meio ambiente, 
é o preceito básico para a busca da cooperação mundial na redução de emissão de 
GEE através da culturalização ambiental de uma nova ética de mercado: o desen-
volvimento limpo.16

Este princípio vem evidenciar que o objeto de proteção do meio ambiente, lo-
calizado no epicentro dos direitos humanos, deve ser levado em consideração sempre 
que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, obra, etc., tiver 
que ser criada e desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como ponto car-
deal de tutela constitucional a vida e qualidade de vida, tudo que se pretender fazer, 
criar ou desenvolver, deve antes passar por uma consulta ambiental, enfim, para se 
saber se há ou não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado.

Por tudo isso, pode-se dizer, grosso modo, dizer que o princípio da ubiqüi-
dade do meio ambiente nasce da umbilical ligação que esse direito e seus valores 
possuem com todas as áreas de atuação e desenvolvimento dos seres. Eis porque 
sempre deve ser consultado e respeitado o meio ambiente, antes da execução de 
atividade (em sentido lato) de qualquer natureza.

Um dos mais importantes princípios do Direito Ambiental trata-se do prin-
cípio do Desenvolvimento Sustentável. Emana do ser humano a necessidade de 
desenvolvimento em todas as suas dimensões, desde a sua condição biológica à 
condição econômico-social17, sendo reconhecido pelo art. 1º da Declaração das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, firmada na ECO-92 como inalienável 
direito humano ao desenvolvimento sustentável18, cuja difusão nas últimas três 
décadas visa permitir o abastecimento da sociedade de consumo19.

15  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do Direito Ambiental: Parte Geral. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 168
16  LORENZONI NETO, Antônio. Op. Cit. p. 124.
17  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do Direito Ambiental: Parte Geral. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 170.
18  Ibidem. p. 171.
19  Ibidem. p. 172.
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Pode-se dizer que a noção e o conceito de desenvolvimento, inicialmente for-
mados num Estado de concepção liberal, já não encontram mais guarida na socie-
dade moderna. Nos dias atuais, já não é mais contrário à noção de desenvolvimento 
o papel ativo do Estado no socorro dos valores ambientais. Ao contrário, justamente 
porque houve uma mutação no referido conceito, a proteção do meio ambiente e o 
fenômeno desenvolvimentista, onde pode-se encaixar a livre iniciativa, fazem parte 
de um objetivo comum, dado que são interesses convergentes entre si.

A busca e a conquista de um “ponto de equilíbrio” entre o desenvolvimento 
social, crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais exigem um 
adequado planejamento territorial que tenha em conta os limites da sustentabili-
dade. O critério do desenvolvimento sustentável deve valer tanto para o território 
nacional na sua totalidade, áreas urbanas e rurais, como para a sociedade, para o 
povo, respeitadas as necessidades culturais e criativas do país.

O princípio do Desenvolvimento Sustentável, amalgamado ao princípio do 
poluidor-pagador enquanto fundamentos lógicos para a fixação dos padrões de 
tolerância de emissão de GEE demonstra-se verdadeiro mito, uma ideologia de 
aceitação identificada pela teoria crítica que é utilizada somente para legitimar a 
acumulação de capital e a estabilidade da dominação social contemporânea.

O princípio do poluidor-pagador (PPP) é o norte que regencia o Direito 
Ambiental, do qual derivam todos os demais princípios, permitindo-se que se re-
adeqüe ambientalmente possíveis falhas de mercado20, principalmente, evitando-
se a presença de externalidades ambientais negativas geradas por determinado 
agente econômico em relação a toda sociedade, cuja internalização de tais efeitos 
é caracterizada pela equidade redistributiva21, tal qual é vista na função social do 
Contrato.

O princípio do poluidor-pagador foi introduzido pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que reconheceu que o mer-
cado não atua tão livremente como está teoricamente estruturado, principalmente 
pela adoção de práticas econômicas que são utilizadas em detrimento da quali-
dade ambiental, que causam a diminuição “artificial” dos preços de produtos e 
serviços.22

Fazendo-se uma análise simplista acerca do MDL, em relação aos princípios 
do Direito Ambiental poder-se-ia dizer, por sua própria definição, que trata-se 
claramente de um instrumento do Direito Ambiental. Todavia, se adentrarmos na 
essência dos princípios jurídicos ambientais notaremos que o MDL não se aninha 
nem de perto nem de longe, nos braços dos princípios basilares do Direito Am-
biental Brasileiro. Vejamos:

O que verificamos nos dias atuais é uma total difamação do princípio do 
poluidor-pagador, e, assim tentado utilizar o Direito Ambiental como fator de 

20  Cf. BENJAMIN, Antônio Herman V. O Princípio do poluidor-pagador e a reparação do dano  ambiental. In: BENJAMIN, 
Antonio Herman V. (coord.). Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 
p. 227
21  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Op. Cit. p. 196.
22  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental – 7ª Ed. Rev.Ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 41.
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manutenção da dominação econômica. Nas palavras do Prof. Dr. Marcelo Abe-
lha Rodrigues “com o nome que tem, o princípio do poluidor-pagador torna-se 
um facílimo instrumento de manipulação econômica, pois a interpretação literal 
da expressão que rotula o principio leva a interpretação de que é possível pagar 
para poluir, o que é absoluta e irremediavelmente contrário àquilo que o princípio 
consagra”.23

O princípio do poluidor pagador é um postulado com raízes inspiradoras no 
direito econômico, que passou por substancial mudança quando veio a constituir-
se num dos postulados mais nobres e sérios do direito ambiental. Para a sua cor-
reta compreensão deve-se entender as regras de externalidades negativas, que são 
falhas de mercado, tipicamente analisada e estudada nas disciplinas de economia 
e de direito econômico.

A externalidade é, como o nome mesmo já diz, algo que está fora. Esse 
fenômeno econômico pode ser classificado em positiva ou negativa, quando no 
preço do bem colocado no mercado não estão incluídos os ganhos e as perdas 
sociais resultantes de sua produção ou consumo, respectivamente. Isso mesmo, a 
externalidade designa uma falha de mercado, no sentido de que o produto posto 
no mercado não possui um preço que contenha em si todos os ganhos ou perdas 
resultantes da sua produção.

Assim como as externalidades negativas do mercado existem, temos tam-
bém as externalidades negativas ambientais.

Ora, todos sabemos que o preço de um bem colocado no mercado só teria 
uma medida correta (um valor justo) se no valor (no preço) que lhe fosse atribu-
ído estivesse computado todos os ganhos sociais advindos de seu consumo, e, 
também, quando se computasse todas as perdas sociais surgidas com a produção 
desse mesmo bem, além é claro dos custos de sua produção. 

Outrossim, não sendo feito dessa forma, internalizando os custos, certamen-
te que o produtor de um bem (instalação de uma siderúrgica, por exemplo) terá um 
produto colocado no mercado que não será por todos adquirido, mas cujo custo 
social será suportado, inclusive, por quem não adquiriu o referido produto. Sob 
outra ótica, poderia se dizer que há um enriquecimento do produtor às custas de 
um efeito negativo suportado pela sociedade, já que não teria colocado no custo do 
seu produto, esse desgaste suportado pela sociedade. É daí que surge a expressão 
privatização de lucros e socialização das perdas para designar este fenômeno.

A interpretação jurídica do princípio do poluidor pagador pretende não sim-
plesmente internalizar o custo, embutir no preço, e assim produzir, comercializar 
ou mercanciar produtos que sabidamente são degradantes do meio ambiente, nas 
suas diversas etapas da cadeia de mercado. Enfim, não se compra o direito de 
poluir mediante a internalização do custo social. 

O que o princípio pretende é fazer uma análise prévia da externalidade pro-
vável e assim tomar a seguintes atitudes, nesta ordem: 1) impedir a atividade, 

23  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Palestra proferida no Congresso Brasileiro de Direito Público, realizado em São Paulo 
no dia 07.11.2003. Disponível em www.aprodab.org.br/biblioteca/doutrina/mar01.doc. Acessado em 06/08/2007. 
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porque não existe comprovação científica de que poderá causar externalidades 
negativas, adotando-se o subprincípio da precaução; 2) avaliadas e identificadas 
previamente as externalidades negativas, então caberá a adoção de técnicas que 
neutralizem ou compensem as referidas externalidades, concretizando, portanto, 
o subprincípio da prevenção; 3) em último caso, não sendo possível precaver ou 
prevenir, aplica-se a responsabilização (civil, penal e administrativa) pelos danos 
e/ou ilícitos causados ao meio ambiente.

É exatamente por isso que o poluidor pagador não é, como se poderia ima-
ginar, apenas um princípio corretivo, senão porque a sua intenção é justamente 
evitar o dano.

Portanto, mais do que longínqua, é errada a idéia de que o poluidor pagador 
seja um passaporte para poluição, bastando apresentar um visto de compra (in-
ternalização do custo) para que se tenha então o direito de poluir. Repetindo, esse 
princípio “tem uma estrutura aberta, permitindo desse modo, que a sua execução 
seja feita através de instrumentos econômicos, seja através de instrumentos de 
responsabilidade civil, ou ainda de outros instrumentos”.

Este princípio é concretizado por outros subprincípios, tais como a preven-
ção, a precaução, a responsabilidade (civil, penal ou administrativa).

Se o princípio do poluidor-pagador é rigorosamente cumprido e atendido, e, 
respeitado, nessa ordem, quando: a) se evita o risco de ocorrer as externalidades 
negativas ambientais, impedindo o exercício de uma atividade econômica, justa-
mente porque não se tem conhecimento científico dos eventuais riscos ao meio 
ambiente (atua o subprincípio da precaução); b) se previne a sociedade dos danos 
ambientais, antes previstos e medidos, que seriam resultantes das externalidades 
negativas ambientais de uma determinada atividade econômica (subprincípio da 
prevenção); c) se reprime o poluidor pelos ilícitos ou danos causados ao ambien-
te, quando as externalidades negativas não tenham sido a seu tempo impedidas. 
Trata-se de sancioná-lo civil, penal e administrativamente (subprincípio da res-
ponsabilidade). 

Então, coadunando com o entendimento de alguns juristas da Área do Di-
reito Ambiental como o Prof. Dr. Marcelo Abelha Rodrigues, o MDL não é um 
instrumento de efetivação do Princípio do Poluidor Pagador, já que o mesmo só 
existe para uma finalidade: “comprar o direito de poluir”, amparado na forma 
simplista da exegese do princípio do poluidor-pagador.

Ao mesmo passo, entendemos ser o MDL é um excepcional instrumento 
– perfeito, só que de índole financeira para garantir aos países do anexo I o neo-
colonialismo ecológico.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 Três mecanismos flexibilizadores foram colocados à disposição dos países 
signatários do Protocolo de Kyoto. São eles: a Implementação Conjunta (Joint 
Implemention), o Comércio de Emissões (Emission Trading) e o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo - MDL (Clean Development Mechanism). Este último 
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permite atividades entre os países do Norte e do Sul, com o objetivo de apoiar o 
desenvolvimento sustentável.

4.2 É fato que o Protocolo de Kyoto, ante a ratificação do Brasil, incorporou-se ao 
ordenamento jurídico pátrio por possuir natureza jurídica de Direito Internacional 
Ambiental, o que ocorreu por conseguinte com os projetos de MDL.

4.3 Ao fazermos uma análise jurídica ambiental e confrontarmos o MDL com 
os princípios que regem o Direito Ambiental Brasileiro, podemos perceber que 
o mesmo não cumpre os objetivos previstos no Princípio do Poluidor-Pagador, 
assim como o princípio da Ubiqüidade e do Desenvolvimento Sustentável.

4.4 A comercialização de créditos de carbono oriundos de projetos de MDL, 
que tem como objetivo principal reduzir as emissões de gases do efeito estufa 
apresenta-se, a nosso ver, como uma mercantilização do Direito Ambiental, de 
modo que a emissão de Certificados de Emissões Reduzidas (CER´s) constituem 
uma autorização para que os países desenvolvidos continuem a emitir seus gases 
causadores do Efeito Estufa, já que conseguem comprar o direito de poluir, não 
ficando obrigados a substituírem suas matrizes energéticas, já que compensarão 
grande partes de suas metas com os créditos de carbono adquiridos.

4.5 Para os países hospedeiros surge a possibilidade de financiar efetivamente o 
desenvolvimento sustentável, já que os projetos de MDL geram créditos de car-
bono que são negociados com os países do Anexo I. Por outro lado, não podemos 
admitir sermos responsabilizados pelos problemas causados pelo neocolonialis-
mo, que continua a imperar, desta vez na área ecológica.

4.6 Fosse realmente o MDL um instrumento ancorado no Princípio do Poluidor-
Pagador, ter-se-ia o seguinte: a) responsabilização pura e simples dos países do 
Anexo I por todos os desastres ambientais (e os sociais que dele decorreram) 
oriundos do GEE lançados ao longo dos anos, especialmente após a Rev. Indus-
trial, e não simplesmente a partir de 1990; b) impedimento de utilização de matri-
zes energéticas que sejam responsáveis pela emissão de carbono, como a queima 
de combustíveis fósseis, atuando de forma a exigir a substituição das matrizes 
existentes por outras que sejam limpas; c) compensação aos países que ao longo 
dos anos, tal como o Brasil, se prestam para manter um mínimo de sustentabilida-
de no clima do planeta, sem que nenhuma “recompensa” lhe tenha sido dada.

4.7 O que se espera é que a preocupação com a questão climática seja estritamente 
ambiental, voltada para os planos e metas constantes tanto do UNFCCC quanto 
do Protocolo de Kyoto, com a implementação de Técnicas de Desenvolvimento 
Sustentável. Não podemos deixar que a ganância dos países desenvolvidos façam 
dos créditos de carbono apenas certificados que os autorizam a poluir desenfrea-
damente.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o escopo de evidenciar aspectos complexos e colaborar 
com a eficácia na aplicação da Lei nº 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública, e suas 
repercussões no acesso à Justiça em defesa dos interesses meta individuais, mais 
especificamente, os relativos ao meio ambiente. 

A demanda crescente de ações por danos ambientais tem respaldado uma 
profunda análise na forma como os instrumentos processuais e a própria lei têm 
sido, diversas vezes, insuficientes ou omissos quanto à multiplicidade e comple-
xidade de ações necessárias, assim como as especificidades do processo coletivo, 
tendo em vista a efetiva proteção do bem jurídico tutelado.

A relevância do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e a concepção 
do meio ambiente como bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade 
de vida, além do dever do Poder Público e da coletividade na sua preservação 
e defesa, implicam perspectivas processuais distintas dos dogmas clássicos do 
ordenamento jurídico processual brasileiro. 

A incumbência do ônus da prova e a responsabilidade em custear a perícia 
necessitam especificamente de uma visão ampliada calcada na principiologia do 
Direito Ambiental e toda a primazia social deste.  

Assim, este estudo demonstra o papel significativo da jurisprudência dos 
Tribunais como parâmetro suplementar à legislação, enfatizando o quanto as de-
cisões proferidas podem acarretar maior coerência e estruturação da Justiça no 
tratamento nos casos ambientais, que têm singular importância para a vida das 
presentes e futuras gerações. 
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2. JURISPRUDêNCIA: CONCEPÇÃO E ABRANGêNCIA.

No seu conceito mais acessível, jurisprudência pode ser definida como o 
conjunto de decisões judiciais sobre determinados assuntos. De um modo geral, é 
a reunião de decisões dos tribunais ou uma série de decisões similares a respeito 
de uma mesma matéria que interpretam o Direito vigente.1

Consoante os ensinamentos de Miguel Reale2, é válido ressaltar que as dis-
tintas situações da atualidade demonstram que o ato de julgar não é meramente 
um ato passivo do juiz mediante as normas do ordenamento jurídico, mas há e 
deve haver sempre um “poder criador” por parte do mesmo. Assim, a Jurispru-
dência diversas vezes inova na matéria jurídica e determina normas que não estão 
contidas necessariamente na Lei, mas são resultantes de uma “construção” e co-
nexão das mesmas ao sistema jurídico na atividade da jurisdição. 

Cabe aqui destacar que o trabalho jurisprudencial é realizado através da inter-
pretação pelo magistrado nos tribunais em relação ao caso concreto. A regra contida 
na norma não está restrita ao seu sentido literal, mas sim, no fundo, à sua interpreta-
ção, seu significado, e, portanto, não há como negar a Jurisprudência (declaração da 
interpretação da lei nas circunstâncias concretas) como fonte de Direito.3

Apesar de a Jurisprudência ser tida como importante fonte jurídica e de ex-
trema relevância no momento da sentença, o juiz tem autonomia na interpretação 
e aplicação da lei. Mas a subordinação das decisões dos tribunais inferiores aos 
superiores encontra diferentes orientações: na anglo-americana as decisões das 
cortes superiores vinculam as inferiores; na romano-germânica a jurisprudência 
dos tribunais superiores não vincula a aplicação pelos inferiores, sendo esta ado-
tada no Brasil.

O papel construtivo da jurisprudência no processo judiciário brasileiro fica 
ressaltado especialmente em matérias consideradas “novas”, como no caso em 
questão, as concernentes ao Direito Ambiental.

2.1  Jurisprudência e Costume

Cabe configurar uma noção básica a respeito do que seria o costume. Nas 
palavras do Professor Sílvio de Salvo Venosa4: “(...) o uso reiterado de uma con-
duta perfaz o costume. Forma-se ele paulatinamente, quase imperceptivelmente. 
Chega, porém, a determinado momento, em que aquela prática reiterada é tida por 
obrigatória.” 

O costume é considerado principal fonte criadora do Direito nas primitivas 
comunidades, sendo uma raiz da sociedade que se agrega aos membros da mesma 
e gera repercussões de uso a várias gerações.

1  VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 5°ed. São Paulo: Atlas, 2005.p.49
2  REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ºed. São Paulo: Saraiva, 2002. p.168.
3  REALE, op.cit. p.169.
4  Op.cit. p.45.
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Tércio Sampaio Ferraz Junior5, nas suas obras, insere a jurisprudência como 
um tipo de costume: costume jurisprudencial. Na criação normativa específica 
praeter legem, caso de supressão das lacunas, o autor considera como um caso 
especial de costume, já as fontes “genuinamente” jurisprudenciais abordariam as 
decisões contra legem.

Grande parte da doutrina, entretanto, entende a jurisprudência e o costume 
como conceitos eminentemente distintos, assemelhando-se unicamente no fato de 
que a primeira e o segundo necessitam de uma prática reiterada para se formar.

2.2 Unificação da Jurisprudência e as Súmulas Vinculantes

O Código do Processo Civil Brasileiro, em seus artigos 476 a 479, trouxe a 
possibilidade de uniformização da jurisprudência com base em procedimentos le-
gais, conferindo-lhe uma força especial de orientação interpretativa. Poderá ocor-
rer durante o julgamento de um recurso ou processo de competência originária 
dos tribunais a respeito de uma divergência jurisprudencial ou entre juízes sobre 
tese jurídica controvertida (de direito material ou processual) e relevante para a 
solução do caso concreto.

A Emenda Constitucional nº 45 de 2004 introduziu no Brasil as denomina-
das “súmulas vinculantes”, na prerrogativa de que passam a ser dotadas de efi-
cácia “erga omnes”, isto é, têm seus efeitos estendidos a todos os tribunais de 
maneira obrigatória.

3. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E O EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA NA DEFESA DOS INTERESSES 
DIFUSOS

A Lei de Ação Civil Pública estabeleceu um termo à precariedade dos meios 
de defesa do meio ambiente que ainda amargavam as lentas e múltiplas ações 
individuais vinculadas ao direito de vizinhança e às atividades administrativas 
decorrentes do poder de polícia. 

Apesar de não ser pioneira no trato dos mecanismos de defesa dos interesses 
coletivos, uma vez que já era previsto no ordenamento brasileiro a tutela destes 
interesses no texto da Lei da Ação Popular (Lei nº4. 717/65), o fato é que antes do 
advento da Lei da Ação Civil Pública, eram certamente menos eficazes e acessí-
veis os instrumentos para a defesa judicial dos interesses transindividuais.

Além de ser decisiva na tutela dos interesses difusos e coletivos como um 
todo, especialmente àqueles relacionados ao meio ambiente, precaveu-se também 
das relações de consumo, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico.

 Outra novidade processual da supracitada Lei está em seu artigo 5º, que 
ampliou a legitimidade para propor este tipo de ação, marcado anteriormente pela 
atividade tímida do Ministério Público e isolada de indivíduos, em que agora, di-

5  FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 4ªEd. São Paulo: Atlas, 2003. p.244
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ferentemente e de forma categórica, consagram-se legítimos ativamente a União, 
os Estados e os Municípios, e ainda as autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, associações e fundações, além da Promotoria, que podem in-
gressar acopladas ou separadamente com ações civis públicas. Mas, caso qualquer 
legitimado desista infundadamente ou abandone a ação em questão por qualquer 
motivo, incumbirá ao Ministério Público ou a outro legitimado o prosseguimento 
da titularidade ativa da mesma. 

Como um melhor esclarecimento de Hugo Nigro Mazzilli6, podemos dizer 
que a ação civil pública passou a significar não só a ação proposta pelo Ministério 
Público, como ainda a ação proposta por qualquer dos co-legitimados ativos nela 
mencionados, desde que seu objeto fosse a tutela dos interesses transindividuais 
ali disciplinados.

De maneira geral, a Lei 7.347 de 1985 (LACP) proporcionou a quebra de 
determinados dogmas do processo civil, em especial o concernente à ampliação 
dos efeitos subjetivos da coisa julgada e, por conseguinte a previsão e regula-
mentação das formas de tutela preventiva dos direitos coletivos. Juntamente com 
o Código de Defesa do Consumidor – instituído pela Lei nº 8.078 de 1990, que 
veio complementar a defesa de interesses transindividuais, sendo um a aplicação 
subsidiária para o outro.

3.1 Produção de Prova na Ação Civil Pública

Antes de tecermos considerações a respeito da forma como a Lei Processual 
Civil esculpiu as regras para a produção da prova e perícia, impende constatarmos e 
definirmos a responsabilidade civil como um todo nos danos de natureza ambiental.

Quanto à tutela ambiental, a responsabilidade objetiva é determinada ex-
pressamente na Lei 6.938/81 - que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Am-
biente - em seu artigo 14, parágrafo 1º:

“Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 
municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou cor-
reção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade am-
biental sujeitará os transgressores: (...)
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
(...)”

De uma maneira geral, a responsabilidade exprime a obrigação de respon-
der por alguma coisa, evidenciando o dever jurídico, que, no tocante ao amparo 
ambiental, consagra-se objetiva. Não se aprecia subjetivamente a conduta do po-
luidor, mas a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e à sociedade.7 Desta 

6  MAZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 18° Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p.70
7  MACHADO,Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 5 ed., São Paulo: Malheiros,1995. p.231-232.
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forma, podemos afirmar que não somente as entidades públicas e as empresas 
concessionárias de serviço público respondem diretamente pelos danos ambien-
tais por elas causados, independentemente da culpa de seus agentes, como tam-
bém assim o respondem quaisquer pessoas físicas ou jurídicas. 

Devido à sua complexidade, em regra as ações judiciais que visam à apu-
ração da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente demandam a con-
cretização de prova pericial, cujo corpo técnico, invariavelmente, compreende 
profissionais de várias áreas: biologia, agronomia, geografia, geologia, etc, a 
depender da situação exposta. Chegamos então a um ponto nevrálgico da tutela 
jurídico-ambiental: a prova do dano. As perícias complexas envolvendo muitas 
vezes a necessidade de atuação conjunta de experts, a inexistência de padrões 
para o cálculo total do prejuízo, a dificuldade em se provar o nexo causal quando 
vários poluidores contribuíram ao dano, ou, mormente quando a prova tem alto 
custo e resulta na carência de recursos financeiros aos legitimados ativos8; todos 
estes itens configuram a complexidade na produção da prova, o impasse proces-
sual e a necessidade do aperfeiçoamento do Direito para propiciar a efetivação 
do ditame constitucional garantidor de um meio ambiente ecologicamente equi-
librado. 

3.2 Inversão do Ônus da Prova

Como já relatado, os danos ambientais são peculiarmente de difícil reparação, 
existindo, portanto, algumas especificidades: irreversibilidade do dano, poluição 
com efeitos cumulativos, efeitos que podem propiciar-se além das proximidades 
vizinhas, apresentando repercussão nos direitos difusos, coletivos e nos individuais. 
Na prevenção e controle das agressões ao meio ambiente, onde o valor em questão é 
o equilíbrio da vida, fica ameno de certa forma o nexo de causalidade, fazendo que 
o critério da certeza seja substituído pelo da verossimilhança.9 

Categoricamente, o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consu-
midor estabelece como direitos básicos a facilitação da defesa de seus direitos 
através da inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, a critério do 
juiz quando for verossímil a alegação ou a parte hipossuficiente.

 A Lei da Ação Civil Pública em 1985 e o Código de Defesa do Consumidor 
em 1991 dispuseram sobre as ações vinculadas a interesses difusos e coletivos, 
possuindo um cunho inerente que determina a aplicação análoga, notadamente 
a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, uma vez que a inversão não 
será unicamente em prol do autor, mas de toda a sociedade que tem o direito de 
saber se há ou não danos ao meio ambiente e assim ver reparada, compensada 
ou indenizada a possível lesão aos recursos naturais. A respeito do emprego da 

8  CAPELLI, Silvia. Ação Civil Pública Ambiental: a experiência brasileira, análise de jurisprudência. In: Revista de Direi-
to Ambiental nº33. São Paulo: RT, Jan-Mar de 2004..
9  COLOMBO, Silvana Brendler. Artigo: O princípio da Precaução no Direito Ambiental. Disponível em <http://www.
franca.unesp.br/direitoambiental.pdf>. Acessado em 16.mar.2008.
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inversão do ônus da prova além das relações de consumo, o renomado autor Luis 
Guilherme Marinoni10 tece algumas considerações:

 “O fato de o art. 6º, VIII, do CDC, afirmar expressamente que o consumidor 
tem direito a inversão do ônus da prova não significa que o juiz não possa assim 
proceder diante de outras situações de direito material”. (...) A idéia de que 
somente as relações de consumo reclamam a inversão do ônus da prova não 
tem sustentação. (...) Basta pensar nas chamadas atividades perigosas ou na 
responsabilidade pelo perigo e nos casos em que a responsabilidade se rela-
ciona com a violação de deveres legais, quando o juiz não pode aplicar a regra 
do ônus da prova como se estivesse frente a um caso “comum”, exigindo que 
o autor prove a causalidade entre a atividade e o dano e entre a violação do 
dever e o dano sofrido.”         

Salientando-se que a inversão do ônus da prova no custeio das complexas e 
específicas perícias em danos ambientais não tem o escopo de beneficiar a parte 
ativa na ação civil pública, mas sim o de preservar o bem comum da comunidade11, 
é oportuno iniciar uma análise sob o prisma dos princípios do Direito Ambiental. 

Diante o Princípio da Precaução, cuja terminologia liga-se ao conceito de 
“cautela antecipada”, há a busca da proteção da existência humana através da tute-
la do meio ambiente considerando-se não apenas o risco eminente de determinada 
atividade prejudicial, como também de riscos futuros pelos qual o atual estágio da 
ciência humana não captaria toda a proporção e densidade. Nas palavras de Paulo 
Affonso Leme Machado:

“A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar o futuro. 
A precaução não só deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, 
mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve 
atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano ambiental 
através da prevenção no tempo certo.”12

O Princípio 15 da Declaração do Rio dispõe que: “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 sé-
rios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utili-
zada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para 
prevenir a degradação ambiental.”

As Declarações Internacionais representam os valores erigidos em âmbito 
internacional, cabendo ao Estado direcionar suas normas, no sentindo de proteger 
os valores reconhecidos pela sociedade.13

10  MARINONI, Luiz Guilherme. Formação da convicção e inversão do ônus da prova segundo as peculiaridades do 
caso concreto. Jus Navigandi, n. 1168, 12 set. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8845>. 
Acesso em 05 ago. 2007
11  BRASIL. Constituição Federal de 1988. Artigo 225 caput.
12  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001. p.57.
13  KISS, Alexandre. Droit International de l’Environnement. Paris, 1989. p. 65-66; MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Funda-
mentos do Direito Ambiental no Brasil. In: Revista Trimestral de Direito Público. vol. 7. São Paulo, Malheiros Editores, 
1994. p. 183.
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Relevante igualmente o princípio do poluidor-pagador – “O princípio polui-
dor-pagador não é um princípio de compensação dos danos causados pela polui-
ção. Seu alcance é mais amplo, incluídos todos os custos da proteção ambiental, 
quaisquer que eles sejam, abarcando, a nosso ver, os custos de prevenção, de 
reparação e de repressão do dano ambiental...”.14, já que é cabível àquele que polui 
o dever de pagar os prejuízos que podem ser causados ou que já foram causados 
ao meio ambiente, posto que o poluidor que usa dos recursos naturais de forma 
gratuita e ainda os danifica, acaba invadindo a qualidade ecológica daqueles que 
não poluem, agredindo a ordem constitucional do direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado. 

Especificamente, a Constituição Federal recepcionou o princípio em questão 
no seu artigo 225, parágrafo 3º, no qual expressa ser o poluidor obrigado, indepen-
dentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros afetados por esta atividade. Assim, o princípio da precaução 
atribui ao interessado o ônus de provar que as intervenções e prejuízos pretendidos 
não trarão conseqüências indesejadas ao meio ambiente, já que a incerteza científica 
milita em favor do meio ambiente.15 O princípio torna-se então um instrumento de 
política ambiental baseado na inversão do ônus da prova, vez que para não adotar 
a medida preventiva ou corretiva é necessário demonstrar que certa atividade não 
prejudica seriamente o ambiente ou ainda que não cause dano irreversível.

Fundamentado nestes princípios considerados alicerces do Direito Ambien-
tal, há a necessidade evidente de uma visão judiciária ampla e acessível a todo 
conjunto de princípios relacionados à matéria ambiental, a fim de que as normas 
do ordenamento jurídico brasileiro possam ser interpretadas de maneira coerente 
ao que o caso concreto reclama. A inversão do ônus da prova torna-se uma atitude 
processual lógica e eficaz à demanda da tutela dos interesses difusos e coletivos, 
não deixando de estar condizente às declarações de direito previstas em âmbito 
nacional e internacional. 

4. A JURISPRUDêNCIA NO STJ

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem relevância fun-
damental no estudo proposto, tendo em vista sua competência para guardar e fir-
mar interpretação em última instância acerca do direito federal pátrio, material e 
processual.

 Consoante o disposto no artigo 18 da LACP, a jurisprudência no STJ é pa-
cífica no sentido de que a parte autora na Ação Civil Pública não está obrigada a 
adiantar as despesas para realização da prova pericial. Neste sentido, os Recursos 
Especiais (REsp) nº 251194-SP, 479.830-GO, 822.919-RS, 786.550-RS, e Medi-
da Cautelar 11.348-SP.

14  BENJAMIN, Antônio Herman V. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. In Dano ambiental: 
Prevenção, reparação e repressão. Antônio Herman V. Benjamin (coord.). São Paulo: Ed. RT, 1993. p. 227.
15  MILARÉ, Edis. Direito Ambiental: doutrina, jurisprudência, prática, glossário. São Paulo: RT, 2000. p.61-62.
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Se a autora não está obrigada a adiantar as despesas com a perícia, e o direito 
tutelado representa um valor essencial à sociedade, a quem caberia custear tais 
despesas?

Poucas iniciativas têm sido tomadas no sentido do custeio público, como o 
Super-Fund dos Estados Unidos ou mesmo uma melhor estruturação do Fundo 
de Reparação de Direitos Difusos.  Hoje ainda se recorre à disponibilidade nas 
Universidades e Órgãos Públicos, que não representam uma resposta eficaz em 
âmbito nacional, tornando o custeio da perícia uma das principais dificuldades na 
tutela dos direitos difusos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que 
a inversão do ônus da prova no direito consumerista não significa transferir para 
a parte ré o ônus do pagamento dos honorários do perito, embora deva arcar com 
as conseqüências de sua não-produção, presumindo-se verdadeiros os fatos afir-
mados pelo autor. Esta é a orientação nos Acórdãos junto aos Recursos Especiais 
nº 402.399-RJ, 435.155-MG, 436.731-RJ, 443.208-RJ, 466.604-RJ, 510.327-SP, 
579.944-RJ, 583.142-RS, 651.632-BA e 729.026-SP.

Já os Acórdãos junto aos REsp 383.276-RJ e 436.731-RJ, declaram que a 
inversão do ônus da prova em ação consumerista autoriza o juiz a determinar à ré 
a antecipação dos honorários do perito, em perícia requerida pelo autor: “A inver-
são do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de antecipar as 
despesas de perícia tida por imprescindível ao julgamento da causa”. 

Verifica-se a reiteração do primeiro entendimento, que é de relevante eficá-
cia na resolução de grande parte das ações consumeristas, especialmente aquelas 
que discorrem sobre direitos individuais e os coletivos stricto sensu, nas quais em 
geral a apuração dos danos pode ser substituída pela sua compensação financeira, 
com arbitramento a partir de elementos no caso concreto. 

Ocorre que, especialmente ao tratar-se de valores inerentes à sociedade, in-
substituíveis, de difícil ou impossível reparação e complexa avaliação, que con-
templam grande parte das ações civis públicas por danos ambientais, a regra deve 
ser a da apuração e reparação do dano. Neste prisma o princípio da precaução, do 
poluidor pagador, e a indisponibilidade do bem tutelado. Não se pode, portanto, 
substituir a perícia, a avaliação dos danos.

No Recurso Especial nº 817.769-SP, julgado em 09/05/2006 em que foi re-
lator o Ministro Francisco Falcão, tratando-se de ação por dano ambiental, a 1ª 
Turma acordou que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, e pode determinar 
a realização de perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclare-
cida, demonstrando que iniciativa na tutela do meio ambiente também é poder-
dever do Juiz, não restrito às partes.

5. O CASO EM DESTAQUE

A ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e pela Asso-
ciação Civil AMAR – Associação de Proteção ao Meio Ambiente de Araucária, 
e que tramita sob nº 2001.70.00.000582-0 perante a Vara Federal Ambiental de 
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Curitiba, seção do Paraná, em que são avaliados os danos causados por vazamento 
de petróleo no município de Araucária-PR, apresentou controvérsia entre as partes 
quanto ao pagamento dos honorários e custos da perícia, na fase de realização da 
prova pericial. 

No processo em referência, assim decidiu a MMª Juíza Federal Pepita Dur-
ski Tramontini Mazini:

“Ademais, controvertem as partes quanto ao pagamento dos honorários e dos 
custos da perícia, pautando-se no art. 18 da Lei nº 7.347/85, que prevê a inexis-
tência de adiantamento de honorários em ação civil pública. Referido artigo, 
porém, deve ser interpretado com temperamentos, prevalecendo no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça entendimento segundo o qual o privilégio proces-
sual limita-se ao autor da ação, porquanto o legislador objetivou, em verda-
de, facilitar a proteção dos interesses transindividuais em juízo, por meio da 
ação civil pública (nesse sentido: REsp 858.498/SP, Resp 479.830/GO, Resp 
551.418/PR).
Na hipótese, são incontroversos a existência de dano ambiental e o seu nexo de 
causalidade com o derramamento de óleo ocorrido no oleoduto que abastecia a 
REPAR, refinaria da Petrobrás. O que é indispensável provar, precipuamente, é 
a extensão deste dano, as medidas já adotadas pela Petrobrás para recuperá-lo, 
quais são as medidas ainda necessárias a fim de que se efetive a recuperação 
ambiental e quais os danos irrecuperáveis, o que gerará sua indenização.
Partindo desta premissa, sendo certo que a própria Petrobrás não nega sua 
responsabilidade na recuperação do dano ambiental em tela, questionando em 
sua contestação em verdade a abrangência de sua obrigação, o que será objeto 
de posterior provimento deste juízo, impõe-se sejam a ela atribuídos os custos 
da perícia a ser realizada. Não teria sentido atribuir-se este ônus aos autores 
quando inquestionável a responsabilidade da Petrobrás que, ressalte-se, é ob-
jetiva.
Saliente-se que, ainda que preveja a Lei da Ação Civil Pública a inexistên-
cia de adiantamento de honorários periciais em seu art. 18, a solução que se 
apresenta é medida viabilizadora do regular prosseguimento dos processos, 
mostrando-se adequada à efetiva proteção ao meio ambiente, bem tutelado na 
presente ação e nas conexas, destacando-se nesse aspecto que o acidente ocor-
reu em julho de 2000, há mais de seis anos, impondo-se a tomada de medidas 
consentâneas com a esperada efetividade jurisdicional.
Sendo assim, considerando a evidente responsabilidade da Petrobrás; que a 
perícia é necessária para que se possa justamente aferir quais os danos am-
bientais provocados pelo acidente na REPAR que ainda não foram recuperados 
e que o podem ser e quais aqueles irrecuperáveis, bem como quais as eventuais 
medidas necessárias a prevenir novos danos; que os quesitos apresentados são 
pertinentes a este objetivo; que a ré também mostrou interesse na produção da 
prova pericial; que constituindo acidente ambiental de grande envergadura a 
perícia resta complexa e custosa; que os custos da perícia serão de qualquer 
forma suportados pela ré, ainda que eventualmente não integralmente; que não 
há como se exigir de peritos idôneos e de grande conhecimento o dispendioso 
mister, bem assim o custeio de gastos inafastáveis; atribuo à Petrobrás o pa-
gamento dos honorários e custos da perícia, concedendo-lhe prazo de 20 dias 
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para que os deposite em juízo, em conta remunerada. Ressalte-se que não sendo 
assim se estará diante de impasse de incontornável prejuízo: a impossibilidade 
de realização da perícia.”

Esta decisão revelou inovadora eficácia no sentido de determinar o custeio 
da perícia pela parte requerida, atribuindo-lhe tal ônus sob o alicerce dos princí-
pios do Direito Ambiental, manifestamente a precaução, a peculiaridade da pro-
dução de provas perante a Lei da Ação Civil Pública, e ainda a verossimilhança 
das alegações e presunção da responsabilidade pela requerida. 

A requerida insurgiu-se contra a decisão, interpondo recurso de Agravo de 
Instrumento dirigido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Por-
to Alegre-RS, que tramitou sob nº 2007.04.00.003744-3.  Foi relatora a Desem-
bargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, e que em decisão liminar indeferiu 
efeito suspensivo à decisão recorrida, trazendo à tona o seguinte precedente ju-
risprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. AUDITORIA AMBIENTAL. REVISÃO DO ESTUDO DE IM-
PACTO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO. 
- Agravo de instrumento interposto por Tractebel Energia S/A em face da deci-
são que, (...) deferiu a prova pericial postulada pelo parquet, designando pe-
ritos oficiais e determinando àquela que, após o arbitramento dos honorários 
periciais, procedesse ao seu adiantamento. Decisão que merece ser mantida, 
porquanto: a) consoante exsurge da redação expressa do art. 18 da LACP, bem 
como da sua própria natureza, é descabida a exigência de qualquer verba ho-
norária do órgão ministerial, quanto menos por ocasião de adiantamento de 
honorários periciais, b) a disposição supra não veda o adiantamento de verba 
honorária pela parte ré (precedentes STJ), sobre a qual, consoante exsurge do 
caderno probatório acostado aos presentes autos, pairam inúmeras evidências 
no sentido da perpetração do dano ambiental investigado, prevalecendo aqui 
a necessidade de preservação do meio-ambiente (cuja dúvida no deslinde da 
quaestio lhe favorece, uma vez que a eventual degradação ambiental é irrever-
sível), c) o EIA/RIMA seria de qualquer forma custeado pela empresa agravan-
te, acaso tivesse sido providenciado prévia e adequadamente como determina a 
legislação ambiental (inteligência dos arts. 17, § 2°, do Decreto 99.274/90, art. 
8° da Resolução CONAMA 001/86 e art. 11 da Resolução CONAMA 237/97, 
d) a Tractebel Energia S/A é a única das partes elencadas no pólo passivo que 
possui real interesse econômico no deslinde da presente demanda, por restar 
diretamente afetada pela provável condenação à elaboração (e ao custeio) de 
auditoria ambiental e novos EIA/RIMA, e) conseqüentemente incidente à espé-
cie o princípio polluter pays principle (princípio do poluidor-pagador), tam-
bém conhecido como princípio da responsabilidade, f) soma-se a isso a gravi-
dade da questão ambiental sob apreço, qual seja, a poluição do ar resultante da 
emissão indevida de gases pelas usinas do complexo, as quais são notícia nos 
jornais de maior circulação no país, g) em uma ponderação de valores, contra-
posto o interesse econômico da empresa em questão à integridade ambiental da 
área ocupada, avulta o atual dano ao meio ambiente e à saúde pública como 
bens maiores a serem protegidos e enfrentados diante da demora do deslinde da 
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presente controvérsia e; h) dotada a agravante de comprovada e extraordinária 
capacidade econômica. - Precedentes do STJ. - Improvimento do agravo de ins-
trumento, prejudicado o agravo regimental.” (TRF4, AG 2005.04.01.041222-9, 
Terceira Turma, Relator Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, publica-
do em 12/07/2006).”

O agravo de instrumento foi improvido por unanimidade de votos, em acór-
dão publicado em 10 de dezembro de 2007, determinando posição do Tribunal 
com a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. PROVA PERICIAL. HONORÁ-
RIOS. ADIANTAMENTO PELO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI Nº 
7.347/1985.
1. Observada as circunstâncias peculiares do caso e para que finalmente se 
possibilite uma mais pronta solução para a ação civil pública, que já se alonga 
por seis anos, não se está diante do adiantamento dos honorários de perito 
proibido pelo artigo 18 da Lei nº 7.347/85, pois ora não se dá no limiar da lide, 
mas após delongada tramitação.
2. O artigo em referência não veda, todavia, o adiantamento da verba honorá-
ria pela parte ré, ademais, no caso, em que o acidente ambiental decorreu em 
face da atividade desta última. 
3. A responsabilização da exploração de atividade potencialmente (em menor, 
ou maior grau) poluidora é objetiva, na qual o explorador responderá pelos 
danos causados independentemente da comprovação de culpa. Conseqüência 
lógica disto é que, demonstrada a materialidade do dano ambiental na inicial 
da ação civil originária, cabe ao réu o ônus de produzir a prova excludente da 
relação de causalidade entre a sua ação e o dano causado.”

O voto da Eminente Desembargadora Relatora ressaltou o entendimento do 
Procurador da República, Dr. João Carlos de Carvalho Rocha:

“Responsabilidade objetiva e presunção de responsabilidade são indissociá-
veis. Ao transferir, ainda que parcialmente, o ônus econômico dessa prova para 
o Autor, o Judiciário estaria, indubitavelmente, fragilizando o princípio da res-
ponsabilidade objetiva ambiental, e, desse modo, prejudicando todo o sistema 
de tutela ambiental arduamente erguido no Brasil. Diante disso, sendo a parti-
cipação na Ação Civil Pública um ato de típico civismo, que se equipara aqui 
ao exercício constitucional da ação popular, desde que o trabalho é voltado em 
benefício de toda Sociedade, nos casos onde o Poder Judiciário encontrar difi-
culdades para nomeação de perito, em razão da exigência de adiantamento de 
honorários, a única alternativa é a imposição do ato ao exclusivo ônus da parte 
ré, desde que tenha ela possibilidades de arcar com seu custeio, principalmente 
quando se busca apurar fatos prejudiciais ao meio ambiente decorrentes de sua 
conduta.”

Importante consignar que diante da decisão judicial, a negativa de efeito 
suspensivo e finalmente, o improvimento do Agravo, os valores de custeio e ho-
norários dos peritos foram depositados, e a perícia realizada por equipe multidis-
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ciplinar, tendo sido apresentados os seus resultados em 09 de janeiro de 2008, 
consumando uma situação favorável ao meio ambiente.

Se de outra forma, não fosse assim decidido, ou ainda atribuído efeito sus-
pensivo à decisão ou mesmo provido o agravo, a perícia ainda não haveria ocor-
rido e ter-se-ia consumado a impossibilidade ou ineficácia da perícia, uma vez 
que os danos aos recursos hídricos são de mais difícil apuração com o passar do 
tempo.

A Agravante apresentou recursos especial, dirigido ao Superior Tribunal de 
Justiça, e extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, os quais após 
oferecimento de contra-razões, aguardam remessa aos respectivos Tribunais Su-
periores. 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Aplica-se a inversão do ônus da prova na tutela do meio ambiente.
6.2 Considerando-se o bem protegido, a natureza do dano, o princípio da pre-
caução, do poluidor-pagador, a responsabilidade objetiva e a verossimilhança, a 
inversão do ônus da prova em matéria ambiental permite ao juiz imputar ao res-
ponsável pelo dano o ônus de antecipar as despesas periciais.
6.3  Sendo o bem ambiental indisponível, o juiz tem o poder-dever de determinar 
de ofício a realização de perícia quando os elementos trazidos aos autos não satis-
fizerem sua plena convicção.
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1. INTRODUÇÃO

A diversidade biológica brasileira é imensa. Nosso país é depositário da 
maior biodiversidade global: biomas amazônicos, de cerrado e do pantanal com-
põem a Amazônia Legal1. Conforme os instrumentos jurídicos internacionais, di-
versidade biológica é definida como a variabilidade de organismos vivos de todas 
as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos 
e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte 
(art.2, da CDB).

Ao lado da fauna e flora, temos uma variedade socioambiental. Povos in-
dígenas e sociedades tradicionais vivem e sobrevivem da floresta, utilizando-a 
como fonte de vida, agregando-a com formas culturais, manejando-a como modo 
de produção.

1  Instituto Sócio-Ambiental. Caracterização socioambiental das unidades de conservação na amazônia brasileira. Acessa-
do em: 12.03.2008. Disponível: http://www.socioambiental.org/uc/.
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A relação entre os detentores de conhecimentos tradicionais associados e os 
setores empresarial e acadêmico tem suscitado grandes discussões, em especial o 
que tange o acesso à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais associados 
para fins de proteção pelo sistema da propriedade intelectual.

Em 1994, o Brasil ratificou (Decreto Legislativo nº. 02, de 03.02.1994) a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB que reconhece, dentre seus ob-
jetivos: a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus 
componentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utiliza-
ção dos recursos genéticos. 

Consagra em seu art.8 (j) o respeito, a preservação e a mantença dos conhe-
cimentos, inovações e práticas das sociedades tradicionais e dos povos indígenas, 
encorajando a repartição justa e eqüitativa deles advindo. Ademais, afirma que cada 
Estado Nacional tem o direito soberano de explorar seus próprios recursos de acor-
do com suas políticas ambientais, e a responsabilidade de assegurar que as ativida-
des sob sua jurisdição não causem dano ao meio ambiente de outros países.

Paralelamente, também em 1994, o Brasil promulga (Decreto nº. 1.355) a 
ata final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, 
incorporando o Acordo dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio – TRIPS ao ordenamento jurídico brasileiro.

A Constituição Federal de 1988 previu a salvaguarda de dois direitos fun-
damentais, quais sejam: os direitos dos povos indígenas e sociedades tradicionais 
e os direitos de propriedade intelectual. Desta forma, a presente tese se pauta na 
análise de como o Governo Brasileiro vem trabalhando nos últimos anos para 
conciliar estes dois direitos fundamentais.

2. RELAÇÃO ENTRE BIODIVERSIDADE/CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E O SISTEMA DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL: PERSPECTIVAS INTERNACIONAIS.

A evolução da moderna tecnologia trouxe a necessidade de avaliar a relação 
entre povos indígenas/ sociedade tradicionais/ biodiversidade e o surgimento das 
biotecnologias2, pois ultrapassa o âmbito da Convenção sobre a Diversidade Bio-
lógica, “passando a instâncias de governança internacional que lidam diretamente 
com temas do comércio dos recursos genéticos e conhecimentos associados, tal 
como o âmbito do Acordo dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 
ao Comércio [...] no âmbito da Organização Mundial do Comércio” 3.

Assim, é importante conhecer e discutir acerca da temática propriedade inte-
lectual, demonstrando quando a interface com a diversidade biológica se denota.

A propriedade intelectual, de acordo com a definição da Organização Mun-
dial da Propriedade Intelectual, constitui em uma expressão genérica que visa 

2  CASTELLI, Pierina German. Governança internacional do acesso aos recursos genéticos e aos saberes tradicionais: 
para onde estamos caminhando? In: BARROS, Benedita, et all. Proteção aos conhecimentos das sociedades tradicionais. 
Belém: MPEG/ CESUPA, 2006. p. 43.
3  CASTELLI. Obra citada. p. 44.
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garantir aos inventores ou responsáveis por criações intelectualmente construí-
das, o direito de obter por um determinado período de tempo a recompensa pela 
própria criação. A primeira discussão para a proteção internacional à propriedade 
intelectual surgiu em Viena em 1873, quando um manifesto de expositores se 
opuseram a participar de um salão internacional de invenções por acreditarem não 
haver garantias para a proteção de seus inventos. É nessa ocasião que tem origem 
o primeiro tratado multilateral, denominado a Convenção de Paris para a Proteção 
da Propriedade Industrial, pautados em dois princípios: o tratamento nacional e o 
tratamento unionista. 

Outra Convenção de relevante importância criada em 1886 é a Convenção 
de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas. A referida Convenção 
destacou-se por ter como escopo a criação de uma associação internacional de 
Estados, prevendo harmonizar os direitos dos Estados Partes. O alcance dessa 
Convenção é a proteção das obras literárias, junto com as de caráter científico e 
artístico. 

A Convenção da União de Paris e a Convenção da União de Berna são con-
siderados a base da propriedade intelectual, um dos elementos que explica isso 
é que os tratados existentes até o surgimento desses tinham em sua essência a 
coordenação de metas e esforços comuns entre os Estados, tendo em vista fins 
preponderantemente políticos, militares, econômicos, técnicos ou administrati-
vos4. Noutro aspecto essas duas Convenções trazem um caráter jurídico, onde a 
ordem jurídica era voltada para os indivíduos, a fim de que houvesse a garantia e 
a proteção dos seus direitos fundamentais.

Em 1947, chegou-se a um acordo de tarifas e comércio, o chamado General 
Agreement on Tariffs and Trade – GATT, que não tratava de regras sobre pro-
priedade intelectual. A inserção desta matéria só corre na revisão do GATT na 
década de 80, por proposição dos Estados Unidos. Neste momento surge a idéia 
da criação de um órgão para soluções de controvérsias relacionadas à propriedade 
intelectual no comércio internacional.

Durante a Sessão Especial dos Ministros do GATT, em Punta del Este, em 
20.09.1986, teve início a rodada de negociações multilaterais, denominada como 
“Uruguay Round”, em que se concordou que um dos temas a serem discutidos 
seria o  Acordo Relativo aos Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados 
ao Comércio – TRIPS, que objetivava estabelecer um acordo multilateral sobre 
padrão mínimo de proteção para os direitos de propriedade intelectual.

Desta discussão, emanou a criação de um novo acordo vinculado aos meca-
nismos de discussão de interesses comerciais das nações. Desde então, os países 
signatários vêm procurando adequar suas legislações de propriedade intelectual às 
exigências deste acordo. Após as discussões do Uruguai, veio a reunião de Mar-
rocos, quando, em 1995, foi criada a Organização Mundial do Comércio – OMC, 
sucessora do GATT. 

4  BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2000. p. 
107. 
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Dentre os acordos da OMC estava o referido TRIPS, ratificado no Brasil 
pelo Decreto nº. 1.355 de 30 de dezembro de 1994, que incorporou em seu or-
denamento jurídico, a Ata final da Rodada Uruguai das Negociações Comerciais 
Multilaterais do GATT. 

A maior discussão acerca da implementação do TRIPS no Brasil diz respeito 
gira em torno da legislação sobre direitos intelectuais e sobre o acesso a recursos 
genéticos e conhecimentos.

 É inegável que biodiversidade dos mais variados ecossistemas do planeta 
tornou-se sinônimo de lucro. Hoje muitas espécies vivas são estudadas e utiliza-
das como remédios, alimentos, fibras e matéria-prima para produtos agrícolas, 
químicos e industriais. Cerca de 25% a 40% dos medicamentos têm como princí-
pio ativo elementos retirados da natureza, movimentando 40 bilhões de dólares. 
Os maiores beneficiados ainda são os países desenvolvidos, líderes em tecnologia 
e poderio econômico. As populações tradicionais, localizadas nos países em de-
senvolvimento não alcançam um adequada e justa e repartição de benefícios5.

Aliado a esse motivo é que durante a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio-92) foi assinada o principal instrumen-
to legal para a proteção da biodiversidade: a Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB). De acordo com esse instrumento legal para acessar os recursos genéticos 
há de se ter uma autorização do Estado. Confere também proteção aos conheci-
mentos, inovações e práticas de povos indígenas e sociedades tradicionais, consi-
deradas relevantes e úteis à conservação da diversidade biológica. 

O maior embate entre estes dois instrumentos internacionais é a falta de co-
nexão no que tange a questão do conhecimento tradicional. O TRIPS afirma que 
para que um produto ou processo seja patenteável, ele precisa apresentar apenas 
três requisitos, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A 
Convenção da Biodiversidade diz que para ter acesso ao conhecimento tradicional 
e ao patrimônio genético é imprescindível a autorização do estado Nacional pre-
cedida do consentimento prévio e fundamento.

Destarte, na tentativa de promover essa compatibilidade, criou-se uma lacuna 
entre os países que detêm a tecnologia exploratória dos recursos biológicos e ge-
néticos e aqueles com vasta biodiversidade e conhecimentos tradicionais. Muitos 
dizem que a CDB estaria exigindo mais um requisito para patente ser concedida, o 
que é rechaçável, uma vez que devemos interpretar as duas normas internacionais 
de forma a conciliá-los, isto é, harmonizar os direitos de propriedade intelectual 
e os direitos dos povos indígenas e das sociedades tradicionais. Juliana Santilli 
assegura que “para reverter a forma atual como as multinacionais exploram os 
recursos biológicos, apropriando-se deles, seria preciso tornar o Acordo TRIPS 
compatível à Convenção da Diversidade Biológica”. 

Frente a isso vale discorrer sobre a função da propriedade intelectual, pois 
tem o intuito de promover o desenvolvimento econômico e cultural, estimulando 

5  ComCiencia. A quem pertence a biodiversidade? Acessado: 20.03.2008. Disponível em: http://www.comciencia.br/re-
portagens/genetico/gen02.shtml
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a sociedade a produzir obras ou inventos, recebendo em troca direito temporário 
de6. Essa preocupação com a função social e ambiental da propriedade intelectual 
decorre da possibilidade de perversão do sistema, como ocorre quando há exces-
siva ampliação do escopo dos produtos patenteáveis, permitindo que particulares 
apropriassem-se indevidamente de recursos naturais ou de saberes ancestrais, im-
pactando na sociedade e na economia como um todo, em detrimento da soberania 
nacional e do direito de autodeteminação7.

No Brasil, na tentativa de levar ao caso concreto a função social da proprie-
dade intelectual, descrita acima, foi editada a Medida Provisória nº. 2.186-16, 
objeto de estudo a seguir.

3. A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA SOBRE BIODIVERSIDADE E CONHECIMENTO 
TRADICIONAL ASSOCIADO: PERSPECTIVAS SOCIOAMBIENTAIS

O socioambientalismo, nascido na metade dos anos 80, busca integrar po-
líticas públicas e os sujeitos diretamente interessados, superando as concepções 
conservacionistas presentes até a época8.

O Brasil assinou inúmeros tratados no âmbito internacional, dentre os quais 
se destacam a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, o 
Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricul-
tura da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, 
a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Cul-
turais, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, estabelecendo um arcabouço jurídico 
sólido na proteção dos povos indígenas e sociedades tradicionais.

Logo, passa-se a analisar as principais instâncias governamentais que tra-
balham na interface entre o acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais 
associados, e propriedade intelectual.

3.1 A Medida Provisória nº. 2.186-16 e o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – 
CGEN9

No âmbito jurídico brasileiro, a Medida Provisória nº. 2.186-16, de agosto de 
2001 estabelece as normas sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 
acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso 
à tecnologia e a transferência de tecnologia para sua conservação e utilização.

6  MILEO, Bruno, COSTA, Cíntia, MOREIRA, Eliane. Convenção da diversidade biológica e acordo trips: uma análise 
conciliadora. In: BARROS, Benedita, et all. Proteção aos conhecimentos das sociedades tradicionais. Belém: MPEG/ 
CESUPA, 2006. p. 300.
7  MILEO et all. Obra citada. p. 301.
8  Consultar a este respeito: SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005.
9  Para análise pormenorizada do histórico da regulamentação da matéria no Brasil consultar: BENSUSAN, Nurit. Breve 
histórico da regulamentação do acesso aos recursos genéticos no brasil. In: LIMA, André, BENSUSAN, Nurit. Quem cala 
consente? Subsídios para a proteção aos conhecimentos tradicionais. São Paulo: ISA, 2003.
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Tal norma é focalizada para os povos indígenas, e comunidades locais, estas 
últimas entendidas como: “grupo humano, incluindo remanescentes de quilom-
bo, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por 
gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais 
e econômicas”10, que por sua vez, optamos por tratar como povos indígenas e 
sociedades tradicionais.

Dentre as principais críticas realizadas à Medida Provisória podemos desta-
car a falta de assento para os povos indígenas e sociedades tradicionais no Con-
selho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN. Assim, os sujeitos diretamente 
atingidos pela norma jurídica não têm voz ativa ou direito de veto nas decisões 
do Conselho.

Destaca Moreira:

“Em verdade, muitas das discussões sobre o aproveitamento dos conhecimen-
tos tradicionais pela indústria e demais setores têm centrado suas forças na 
chamada ‘proteção dos conhecimentos tradicionais’, com efeito, é de se con-
siderar o flagrante desvirtuamento da questão, posto que não se trata de de-
fender o conhecimento por si, mas sim da defesa dos cidadãos titulares dos 
direitos sobre tais conhecimentos, quais sejam, as populações tradicionais, sob 
pena de tornar o objeto mais importante que o sujeito, ou mesmo de objetivá-
lo. Os atores centrais para a reflexão acerca da formulação de um sistema 
mais justo e eqüitativo de proteção dos saberes tradicionais são as populações 
tradicionais”11.

Desta forma é urgente uma nova posição governamental no sentido de agre-
gar ao processo decisório e regulamentar os protagonizardores da história: aqueles 
que serão considerados “objeto de pesquisa” e que irão apontar “a planta santa” 
para cura de algum mal.

Outro caso passível de análise é o uso, pela Medida Provisória, da expres-
são anuência prévia em detrimento da consagrada na Convenção da Diversidade 
Biológica: consentimento prévio e informado. Quando afirmamos que qualquer 
acesso ou uso do conhecimento tradicional deve ser precedido de um consenti-
mento prévio e fundamentado, exigimos que os povos indígenas e as sociedades 
tradicionais “sejam consultadas para dar o seu consentimento voluntário antes de 
uma pessoa, instituição ou empresa tenha acesso a conhecimentos tradicionais ou 
recursos genéticos dentro de seu território”12.

A crítica se baseia no fato de que o termo anuência pode ser interpretado 
como uma simples assinatura de permissão num pedaço de papel, e realmente não 
é isto. Diferentemente, quando falamos em consentimento prévio e fundamen-
tado, nos referimos a um procedimento que explicação de todos os benefícios e 

10  Artigo 7º, III, Medida Provisória 2.186-16/2001
11  MOREIRA, Eliane. Tese de Doutoramento. Universidade Federal do Pará.  p.44-45.
12  FIRESTONE, Laurel. Consentimento prévio informado: princípios orientadores e modelos concretos. In: LIMA, André, 
BENSUSAN, Nurit. Quem cala consente? Subsídios para a proteção aos conhecimentos tradicionais. São Paulo: ISA, 
2003.
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conseqüências, positivos e negativos, que a pesquisa pode ocasionar àquela comu-
nidade, antes do início de qualquer atividade.

Corroborando deste entendimento, citamos o posicionamento da Carta de 
São Paulo, durante o X Congresso Internacional de Direito Ambiental (2006) que 
afirma no item sobre acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicio-
nal:

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

Por fim, vale ressaltar que texto legal não se refere a uma forma efetiva de 
proteção dos conhecimentos tradicionais e da biodiversidade (patrimônio genéti-
co); é uma legislação que regulamenta a utilização destes institutos. E não poderia 
ser interpretada de outra maneira. O sistema de propriedade intelectual não pode 
ser o meio de efetivação de tutela da biodiversidade e dos conhecimentos tradicio-
nais porque a essência destes sistemas é oposta.

Os CTs são produzidos e gerados de forma coletiva, a partir de ampla troca e 
circulação de idéias e informações, e transmitidos oralmente, de uma geração 
à outra. O sistema de patentes protege as inovações individuais [...] promo-
vendo uma fragmentação dos conhecimentos e a dissociação dos contextos em 
que são produzidos e compartilhados coletivamente. Além disso, só são paten-
teáveis as invenções que tenham aplicação industrial, e muitos CTs não têm 
aplicação industrial direta, ainda que possam ser utilizados para desenvolver 
produtos ou processos que a tenham. As patentes têm ainda um prazo de vigên-
cia determinado, conferindo um monopólio temporário sobre a utilização de 
seu objeto. Em geral, não há como precisar o momento em que determinado CT 
foi produzido ou gerado [...]. O monopólio conferido pelas patentes contraria 
também a própria essência do processo de geração de CTs, a partir do livre 
intercâmbio de idéias e informações entre comunidades locais e populações 
tradicionais13.

Mas é fato que há interesse de empresas, instituições e pesquisadores nestes 
direitos. Logo, há necessidade de regulamentar esta relação.

As autorizações para acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tra-
dicional associado se pautam sobre três finalidades, senão vejamos. A primeira 
finalidade é de pesquisa científica, entendida como aquela que não possui finalida-
de ou potencial de uso econômico. Outro caso é para desenvolvimento tecnológi-
co, definido como o trabalho sistemático, decorrente do conhecimento existente, 
que visa à produção de inovações específicas, à elaboração ou a modificação de 
produtos e processos existentes, com aplicação econômica (Orientação Técnica 
nº. 4 do CGEN). Por fim, temos a bioprospecção que é a atividade exploratória 

13  SANTILLI, Juliana. Conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade: elementos para a construção de um regi-
me jurídico sui generis de proteção. Acessado em: 10.03.2008. Disponível em: www.cesupa.br/nupi.
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que visa identificar componente do patrimônio genético e/ou informação sobre 
conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial (art.7º, II, 
MP).

As instituições que concedem as autorizações para o acesso ao patrimônio 
genético e ao conhecimento tradicional associado são: o Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético – CGEN e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Este autorizará apenas os estudos que 
versem sobre acesso ao patrimônio genético com fins de pesquisa científica sem 
potencial de uso econômico.

Já o Conselho tem competência para autorizar qualquer finalidade que en-
volve Conhecimento Tradicional; acesso ao patrimônio genético com fins de de-
senvolvimento tecnológico ou bioprospecção.

Todo este processo para acesso e uso da biodiversidade e do conhecimento 
tradicional associado, que inicia com o consentimento prévio e fundamentado, 
análise dos fatos pautados no princípio da precaução, passando pelas formaliza-
ções de documentos até as autorizações, devem ser fiscalizadas pela sociedade. 
Assevera Eliane Moreira que “a fiscalização deve ser uma das principais ativi-
dades do Estado na defesa dos conhecimentos tradicionais, antevendo possíveis 
prejuízos aos detentores de conhecimentos tradicionais”14.

Esta fiscalização é imprescindível para que os procedimentos legais sejam 
realmente concretizados e, também, para que possíveis atividades lesivas ao pa-
trimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado sejam sancionados 
administrativamente com base no Decreto nº. 5.439, de 03.05.2005.

3.2 Resolução nº.134 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial: é possível 
conciliar a tutela da biodiversidade e conhecimentos tradicionais e o sistema de 
patentes?

As pesquisas ocorridas no território brasileiro que tenham por finalidade 
atividade econômica, em especial o desenvolvimento tecnológico e a biopros-
pecção, gerando desenvolvimento no âmbito da Ciência e Tecnologia, devem ser 
orientadas com base no art. 225 da Constituição Federal, nos arts. 1º, 8º (j), 10 (c), 
15 e 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, e Medida Provisória supra 
citada15.

Conhecer a estrutura legal de autorizações para acesso e uso do patrimônio 
genético e do acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade é 
de suma importância para quem trabalha com pesquisa e busca patentes oriundas 
destes institutos.

Isto se deve ao fato de que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI), através da Resolu ção 134/06, normalizou os procedimentos relativos ao 

14  MOREIRA, Eliane. Tese de Doutoramento. Universidade Federal do Pará. p. 230.
15  SANTOS, Marcio de Miranda. Estudo sobre formas de Repartição de Benefícios em atividades de Prospecção Biológi-
ca. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2000.
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requerimento de pedidos de patentes cujo objeto tenha sido obtido a partir do 
acesso de amostra de componente do patrimônio genético brasileiro. 

Com esta Resolução os requerentes de pedidos de patentes cujo objeto decorra 
de amostra do patrimônio genético nacional, acessados a partir de 30 de junho de 
2000 e que estejam depositados no INPI na entrada em vigor da Resolução n° 23, de 
10 de novembro de 2006, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), 
deverão comprovar em formulário específico que estão de acordo com as normas 
estabelecidas na Medida Provisória n°. 2.186-16, de 2001. Além do mais estão obri-
gados a informar o número e a data da Autorização do acesso correspondente, bem 
como a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quan-
do for o caso, independente de notificação por parte do INPI.16

Neste contexto, o Brasil deu grande passo ao agregar num instituto eminen-
temente econômico a necessidade de observância dos princípios socioambientais. 
Outrora, vale destacar, o INPI já produzira lista com nomes sobre a biodiversidade 
brasileira que fora encaminhada a vários órgãos governamentais para não outorga 
de registro de marcas.

4. NOVA PERSPECTIVA E DESAFIOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA: A CONSULTA DO 
ANTEPROJETO DE LEI SOBRE ACESSO A RECURSOS GENéTICOS, CONHECIMENTOS 
TRADICIONAIS E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

A Convenção sobre a Biodiversidade Biológica reconhece a autoridade, os 
direitos e deveres dos países sobre os seus recursos genéticos e biológicos o que 
possibilitou um novo entendimento sobre estes recursos, pois antes da Convenção 
estes recursos eram considerados um bem da humanidade e que a partir deste 
marco legal passaria ser um ativo dos Estados nacionais e que deveriam promover 
a regulamentação para o seu uso sustentável, bem como garantiriam os direitos 
das comunidades indígenas e locais sobre seus conhecimentos definindo as bases 
para uma nova cultura no uso sustentável da biodiversidade, apoio à conservação 
e à pesquisa.

A MP 2.186-16/01 veio instituir regras para o acesso, a remessa e a repar-
tição de benefícios com fins de operacionalizar ações estratégicas para a própria 
conservação da biodiversidade e afirmação dos direitos soberanos sobre a biodi-
versidade e dos direitos das comunidades tradicionais. Entretanto, a atual legisla-
ção de acesso a recursos genéticos apresenta várias lacunas no que se refere aos 
problemas relacionados ao acesso aos recursos genéticos, principalmente em tor-
no da repartição de benefícios para todos os sujeitos que participam da geração do 
conhecimento (comunidade científica, empresas e comunidades tradicionais) 17. 

Dessa forma, foi que se tentou elaborar um ordenamento jurídico que pos-

16  COSTA, Cíntia, e CARDOSO, Wirna. Reflexões acerca da proteção transfronteiriça dos conhecimentos tradicionais 
associados à biodiversidade a partir do princípio da cooperação internacional nos estados amazônicos. In: BENJAMIN, 
Antonio et all (Org.). Congresso Internacional de Direito Internacional. São Paulo: Instituto por um Planeta Verde, 2007.
17  AgrosoftBrasil. Governo coloca em consulta pública nova lei para acesso a recursos genéticos. Disponível em: www.
agrosoft.org.br/?q=node/27239. Acessado: 03.03.2008.
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sibilitasse maior uso da biodiversidade e estimulasse o avanço da pesquisa nesta 
área, ou seja, a idéia era substituir a atual MP 2.186-16/2001 aprimorando a legis-
lação no âmbito da pesquisa e bioprospecção, e estabelecendo mecanismos para 
a repartição de benefícios com as comunidades indígenas e tradicionais. Assim, 
o governo federal colocou em consulta pública o anteprojeto de lei sobre Acesso 
a Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Repartição de Benefícios 
para que todos os segmentos da sociedade civil pudessem participar do processo 
de aperfeiçoamento da legislação.

Todavia, o processo de consulta pública realizado via internet foi objeto de 
vários questionamentos por parte de entidades de proteção aos povos indígenas 
e sociedades tradicionais por conta da desigualdade na participação da consulta, 
pois alegavam o privilégio daqueles que tem acesso efetivo à internet como, por 
exemplo, a comunidade acadêmica, setor industrial, em detrimento dos povos in-
dígenas e sociedades tradicionais, violando os direitos destas comunidades na 
medida em que excluiria as suas formas tradicionais de participação18.

 Assim, para efetivar a ampla reformulação do texto do anteprojeto de lei 
é necessário, primeiramente, o respeito à diversidade sócio-cultural existente no 
País para resguardar o tratamento unificado à participação de povos indígenas e 
das sociedades tradicionais, o que garantiria o direito de todos à voz e voto nas 
instâncias de decisão no processo de consulta pública19.

A nova proposta de lei incide no tratamento mais amplo à questão do acesso 
aos recursos genéticos, remessa e coleta de material biológico e à repartição de 
benefícios. A idéia agora, é estimular o conhecimento da biodiversidade20 e não 
restringi-lo, promovendo o seu uso ético e sustentável, e resguardar a segurança 
jurídica para o uso dos recursos genéticos e uso dos conhecimentos tradicionais 
associados.

Nesse contexto, é importante destacar as inovações trazidas pelo anteprojeto 
de lei analisando as principais diferenças ao texto vigente da Medida Provisória 
2.186-16/2001, dentre as quais21:

18  Ver e-mail
19  Ver e-mail
20  Maria Celeste Emerick, Gestão C&T. nº 88.jan/2008, p.5.
21  Maria Celeste Emerick, Gestão C&T. nº 88/2008, p.6 (com adaptações).
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INOVAÇÃO MP n 2.186-16/2001 Anteprojeto de Lei (APL)

1. Potencial econômico da ati-
vidade de pesquisa

Pela MP toda atividade de 
pesquisa é considerada uma 
potencial geradora de ganhos 
econômicos e para tanto deve 
ser controlada.

Pela APL o enfoque está so-
bre a atividade de pesquisa 
direcionada para a elaboração 
de novos produtos comerciais, 
em que se configura efetiva-
mente a aferição de ganhos 
econômicos a repartir.

2. Repartição de benéficos 
coletiva

Não existe mecanismo de 
repartição coletiva de bene-
fícios advindos do uso dos 
conhecimentos tradicionais 
associados.

No que se refere à proteção 
dos conhecimentos tradicio-
nais, já está sendo elaborado 
instrumentos que resguardem 
o direito ao consentimento 
prévio fundamentado, a repar-
tição de benefícios para todas 
as cadeias que participam da 
geração do conhecimento.

3. Titularidade da ocorrência 
do recurso genético

Pela MP a repartição de bene-
fícios era realizada de acordo 
com a titularidade da área de 
ocorrência do recurso genéti-
co. Tal situação não garantia 
retorno de benefícios para a 
conservação da biodiversida-
de, mas sim para os proprietá-
rios dessas áreas.

O APL cria a possibilidade de 
direcionar os benefícios para 
fundos públicos. Surge então, 
a idéia de criação de fundos 
com fins viabilizar a susten-
tabilidade das comunidades 
indígenas e tradicionais por 
meio da garantia da reparti-
ção de benefícios. 

4. Autorização para pesquisa As autorizações para pesqui-
sa, bioprospecção e desen-
volvimento tecnológico eram 
imprescindíveis na medida 
em que exigiam alguns requi-
sitos necessários a sua apro-
vação perante o Conselho do 
Patrimônio Genético.

O enfoque aqui é de que a 
atividade de pesquisa estaria 
mais flexibilizada. Esta não 
dependeria de autorização e 
licenças, salvo apenas as ati-
vidades de bioprospecção que 
passariam a ter licenças.

5. Conflito de legislação so-
bre o controle das atividades 
científicas

Com a vigência da MP con-
figurou-se a duplicidade de 
controles sobre as atividades 
de pesquisa, já que existiam 
matérias legislativas que tam-
bém tratavam de controle, 
como por exemplo, a legisla-
ção ambiental.

Pelo APL há a cautela de não 
haver conflitos em matéria 
de legislativa de controle, ao 
contrário, é criar um sistema 
de controle equivalente sobre 
quem faz o uso da biodiver-
sidade. 
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Diante desse contexto, o formato que está sendo elaborado o novo projeto de 
lei consiste na queda do custo de toda a transação para acesso a recursos genéti-
cos e conhecimentos tradicionais associados, flexibilizando a pesquisa, posto que 
a pré-definição das regras sobre a repartição admitirá um controle mais simples 
sobre a pesquisa em desenvolvimento22.

Porém, cabe assinalar que a fiscalização deve ser intensificada pelos órgãos 
competentes, em especial o Ministério Público. Não há qualquer mecanismo de 
ingerência sobre as decisões do CGEN. Apesar de ser um procedimento público, 
o grupo mais atingido não tem força jurídica nos processos decisórios.

Igualmente, destacamos os artigos do anteprojeto que versam diretamente 
sobre a propriedade intelectual, senão vejamos.

Afirma o art.39 que todo conhecimento tradicional associado será conside-
rado de natureza coletiva, ainda que apenas um indivíduo, membro da comunida-
de indígena, quilombola ou tradicional o detenha. Destacando, em seu parágrafo 
único, que a proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará outros 
direitos relativos à propriedade intelectual. Ademais, aponta como cláusula essen-
cial do Contrato de Acesso e de Repartição de Benefícios (art.83), as de direito de 
propriedade intelectual, quando houver. Afirma ainda que uma das formas de re-
partição justa e eqüitativa de benefícios não-monetários é a co-titularidade sobre 
direitos de propriedade intelectual.

Interessante notar que nas Disposições Finais do anteprojeto, especificamen-
te no art.134, assegura que a patente cujo objeto tenha sido obtido em decorrência 
de acesso a recurso genético, aos seus derivados ou ao conhecimento tradicional 
associado, que não observar as obrigações legais será declarada nula, podendo 
alternativamente a União requerer a adjudicação da sua titularidade diretamente 
em nome de autarquias, fundações mantidas pelo Poder Público, empresas pú-
blicas e sociedades de economia mista ou do representante legal do provedor do 
conhecimento tradicional.

Logo, percebemos que há uma raiz eminentemente comercial nestes artigos, 
que é próprio da propriedade intelectual. O que é preciso perceber é que este sis-
tema não pode ser elevado à forma eficaz de tutela do conhecimento tradicional 
e biodiversidade.

Assim, para garantir a segurança jurídica da proteção e valorização do pa-
trimônio natural e cultural do país em face do cumprimento dos compromissos 
assumidos pelo Brasil junto à Convenção sobre Diversidade Biológica, de forma 
ética e sustentável, só faz fortalecer a necessidade de aprimoramento da legislação 
sobre a matéria, visando a sua utilização para o desenvolvimento social, econômi-
co, científico e tecnológico do Brasil. 

O que se quer com as mudanças na legislação é inserir a biodiversidade brasi-
leira nas cadeias produtivas, evitando apropriação indevida dos recursos genéticos 
e dos conhecimentos tradicionais associados existentes no território nacional.

22  AgrosoftBrasil. Governo coloca em consulta pública nova lei para acesso a recursos genéticos. Disponível em: www.
agrosoft.org.br/?q=node/27239. Acessado: 03.03.2008.
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5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O sistema de propriedade intelectual, em especial as patentes, não é a forma 
adequada para proteção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, mas 
a relação destes institutos é fato e deve ser regulamentada.

5.2 Nesse sentido há necessidade de conciliar a aplicação dos instrumentos jurí-
dicos que versam sobre propriedade intelectual e biodiversidade e conhecimentos 
tradicionais, de modo a garantir a efetivação pacífica destes direitos fundamen-
tais.

5.3 Além disso, o Anteprojeto de Lei sobre Acesso a Recursos Genéticos, Conhe-
cimentos Tradicionais e Repartição de Benefícios aborda aspectos sobre proprie-
dade intelectual que devem ser discutidas pelas pessoas diretamente atingidas no 
processo.

5.4 Desta forma, os povos indígenas e as sociedades tradicionais precisam ter 
representatividade ativa nos órgãos que regulamentam e/ou decidam sobre o uso e 
acesso à biodiversidade e ao conhecimento tradicional associado.

5.5 Por fim, deve o Governo Brasileiro expandir o processo de discussão sobre o 
Anteprojeto de Lei sobre Acesso a Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicio-
nais e Repartição de Benefícios, atingido os lugares mais longínquos.
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1. INTRODUÇÃO

A consagração constitucional do direito ao meio ambiente ocorreu com base 
no ideal da solidariedade, pois, a preservação do meio ambiente, além de ser um 
dever de todos, poder público e coletividade, tem por propósito a promoção da 
qualidade de vida da presente e futuras gerações. Eis porque se falar em solida-
riedade. Todavia, o padrão de consumo assumido pela comunidade internacional, 
principalmente a partir do modelo civilizatório da modernidade, torna necessária 
a discussão acerca da reordenação do consumo1 como um dever fraterno desta 
geração para com as demais que ainda estão por vir. 

Dessa forma, considerando o aumento do consumo de produtos em todo 
mundo, provocou-se, conseqüentemente, um aumento na produção de resíduos 
sólidos, o que deverá ser analisado a partir de uma postura solidária e sustentável. 
O questionamento dos padrões de consumo assumidos exige uma reconceituação 
dos modelos econômicos, resultando, assim, na necessidade de construção de uma 
nova racionalidade2.

Nesse sentido, enquanto são apresentados novos paradigmas a serem fir-
mados para a formação de uma racionalidade ambiental, capaz de promover a 
consciência acerca da necessidade de equilibrar o desenvolvimento econômico 

1  Acerca do debate sobre a necessária reordenação do consumo, v. LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental. A reapropria-
ção social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
2  Acerca do debate sobre a necessária reordenação do consumo, v. LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental. A reapropria-
ção social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 229.
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e a preservação ambiental, algumas alternativas surgem na seara administrativa. 
Entre elas a possibilidade de gerar energia a partir da decomposição do lixo pro-
duzido, principalmente, nos ambientes urbanos, utilizando-se como instrumento 
a formação de consórcios municipais. 

Tal perspectiva acompanha o ideal democrático3 que deve se fazer presen-
te no ambiente urbano, na medida em que reúne municípios com problemáticas 
comuns, em matéria de resíduos sólidos, para a formulação de uma política de 
tratamento de lixo que possa ser capaz de gerar energia, assim, estar-se-ia con-
sagrando, também, o princípio informativo do direito urbanístico que presa pela 
viabilidade4 das ações adotadas e, acima de tudo, estar-se-ia promovendo a sus-
tentabilidade. 

2. PRINCÍPIOS NORMATIVOS AMBIENTAIS E SUA APLICABILIDADE NO MEIO URBANO

Comumente, o tratamento dado pela doutrina aos princípios considerava-os 
auxiliares, instrumentos de aplicação subsidiária do direito, tendo em vista que a 
atuação dependeria da ocorrência de lacunas5. Nesse sentido, os princípios atua-
riam na integração das normas tidas como insuficiente ou incompletas, tendo sido 
chamados ao longo do tempo de princípios gerais do direito6.

No entanto, parece que a postura diante dos princípios sofreu uma modifica-
ção7, pois estes começaram a abandonar a função exclusiva de fonte subsidiária e 
passaram a ser considerados como espécie do gênero norma e, sobretudo, como 
uma imposição a ser seguida e respeitada, cuja integração e interpretação pos-
suem algumas nuances próprias. Assim, os princípios começam a deixar de ter a 
juridicidade negada passando a integrar, de fato, o contexto constitucional.

A maior vitória dos princípios ao adquirirem o reconhecimento de sua juri-
dicidade, foi sair do plano estritamente privado8, no qual eram reconhecidos ape-
nas subsidiariamente, passando a exercer papel fundamental no direito público. 
Ou seja, elemento constitucional disponível para concretização da justiça, no caso 
ora em análise a justiça ambiental.

Nesse contexto de normatividade, o presente trabalho visa apresentar alguns 
dos princípios ambientais, os quais constituem normas, e, portanto, impõem um 
dever-ser9 no que tange a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente. 

3  AMADEI, Vicente de Abreu. Urbanismo realista. A lei e a cidade. Princípios de direito urbanístico, instrumentos da 
política urbana e questões controvertidas. Campinas: Millennium, 2006, p. 37.
4  AMADEI, Vicente de Abreu. Urbanismo realista. A lei e a cidade. Princípios de direito urbanístico, instrumentos da 
política urbana e questões controvertidas. Campinas: Millennium, 2006, p. 32.
5  É válido lembrar o disposto no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil : “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 
caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito”, ressaltando, ainda, que os princípios apare-
cem como a última opção de integração.
6  SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Limites e 
Possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 07. 
7  Daniel Sarmento identifica na crise do positivismo jurídico, uma das razões para a ascensão dos princípios. Direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p.78.
8  SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2004, p. 81.
9  “A Constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de um dever ser”. HESSE, Konrad. A 
força normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 15.
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Sendo assim, os princípios a serem apresentados neste capítulo diferenciam-se 
daqueles intitulados princípios gerais do meio ambiente, em virtude de que não 
visam, apenas, instituir as diretrizes de atuação em torno do meio ambiente, mas 
sim obrigar determinados comportamentos.

Ressalta-se que os princípios a serem abordados a seguir são, comumente, 
utilizados no âmbito do direito ao meio ambiente natural, razão pela qual optou-
se por analisar aqui sua aplicabilidade no âmbito do direito ao meio ambiente 
artificial, no intuito de demonstrar a obrigatoriedade destes dispositivos no que 
concerne à política urbana constitucionalmente adotada.

O primeiro desses princípios normativos é o do acesso eqüitativo aos 
recursos naturais, tendo em vista que a própria Constituição declara o meio 
ambiente como bem de uso comum do povo10, que representa, na verdade, a 
obrigação do direito ambiental de regular a utilização dos recursos naturais. Ou 
seja, o princípio do acesso eqüitativo consagra o direito à igualdade na utiliza-
ção dos recursos, porém impõe ao direito ambiental o dever de regulamentar a 
referida utilização no intuito de evitar agressões ambientais desnecessárias e/
ou inadmissíveis11. Portanto, tal princípio não permite a exploração ambiental 
desmedida12, o que seria de uma absoluta incoerência, tendo em vista que todo 
princípio tem por finalidade guiar determinada atuação, a qual jamais poderia 
ser, nesse caso, a degradação.

Todavia, a nomenclatura utilizada pela doutrina exclui, a primeira vista, a 
inclusão do meio ambiente artificial do âmbito de eficácia do referido princípio, 
o que pode ser solucionado a partir da interpretação que provoque a necessi-
dade do dispositivo proteger também o acesso eqüitativo aos centros urbanos. 
Isto porque, quando a Constituição declara que o meio ambiente é um bem de 
uso comum do povo não determina que o referido bem representa apenas sua 
vertente natural. 

Assim, a doutrina poderia passar a utilizar a expressão acesso eqüitativo aos 
centros urbanos de forma que, o mesmo fundamento de igualdade presente na 
utilização dos recursos naturais deve permear a utilização e exploração das áreas 
urbanas. Ou seja, exige-se o compromisso de solidariedade para com as futuras 
gerações tanto no que diz respeito aos recursos naturais como também no que diz 
respeito à utilização dos espaços urbanos. 

Ressalta-se, entretanto, que o acesso eqüitativo proposto por este primeiro 
princípio pretende uma utilização igualitária em longo prazo, ou seja, o acesso 
deve permitir a utilização dos recursos, naturais e artificiais, pelas futuras gera-
ções13, o que também foi previsto pelo art. 225 da Constituição. Sendo assim, a 

10  Expressão utilizada no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.
11  Segundo Paulo Leme Machado “é preciso estabelecer a razoabilidade dessa utilização, devendo-se, quando a utilização 
não seja razoável ou necessária, negar o uso, mesmo que os bens não sejam atualmente escassos”. Direito ambiental bra-
sileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 44.
12  Nesse sentido, a Declaração de Estocolmo de 1972, em seu princípio 5, afirmou que “os recursos não renováveis do glo-
bo devem ser explorados de tal modo que não haja riscos de serem exauridos e que as vantagens extraídas de sua utilização 
sejam partilhadas a toda a humanidade”. 
13  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 45.
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utilização deve ser sustentável, permitindo a defesa do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado das gerações que ainda estão por vir14.

Para Luís Roberto Gomes, a sustentabilidade constitui um princípio, que foi 
por ele chamado de princípio do desenvolvimento sustentável15. Segundo o autor, 
o referido princípio foi consagrado pela Constituição quando esta previu o dever 
do Poder Público e da coletividade, de preservação ambiental em nome das pre-
sentes e futuras gerações. Mais uma vez é preciso destacar que o dever imposto 
pelo texto constitucional à coletividade e ao Poder Público refere-se a todas as 
formas de meio ambiente, inclusive o meio ambiente artificial.

Quanto ao princípio da precaução, o presente trabalho pretende defender 
sua dupla perspectiva, considerando-o tanto um princípio geral do direito ambien-
tal, como também um princípio constitucional implícito16. Isto porque, diante do 
dever imposto à coletividade e ao Poder Público, de defender e preservar o meio 
ambiente (art. 225, caput, da CF), deduz-se o dever de agir com precaução17. 

Assim como diante do dever de preservar os processos ecológicos essenciais, 
de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, de definir 
os espaços territoriais a serem especialmente protegidos, de exigir, diante de obra 
ou atividade potencialmente degradadora, estudo prévio de impacto ambiental, de 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e subs-
tâncias que comportem risco, de promover a educação ambiental e de proteger a 
fauna e a flora18, como foi previsto nos incisos do parágrafo primeiro do art. 225, 
fica, também, posto o dever de precaução, mesmo que de forma implícita. 

Cabe salientar que a definição de espaços territoriais a serem especialmente 
protegidos, como foi citado acima, pode destinar-se, também, a proteção de es-
paços urbanos, configurando mais uma forma de aplicabilidade dos princípios do 
meio ambiente à esfera ambiental urbana.

Entretanto, é sabido que mesmo diante de princípios como o da precaução e 
o da prevenção, os danos ambientais ocorrem, restando apenas, portanto, medidas 
de reparação. Sendo assim, o direito ambiental, amparado pela Constituição19, 
utiliza-se do princípio da reparação para exigir do poluidor que cumpra sua res-
ponsabilidade e repare os danos provocados, sejam eles danos causados ao patri-
mônio natural ou artificial. 

14  A preocupação com o futuro envolve inclusive o problema da produtividade, pois “há a consciência, hoje, de que a de-
gradação ambiental, além de seus reflexos ecológicos, interfere na produtividade e, até mesmo, em alguns casos, na própria 
viabilidade do empreendimento”. BATISTA, Rosângela Pofahl. Água: perspectivas ambiental e agrária. In: LARANJEI-
RA, Raimundo. Direito agrário brasileiro. São paulo: LTr, 1999, p. 197. 
15  Princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente. Revista de direito ambiental, ano IV, vol. 16, out./dez. 1999, 
p. 179.  
16  Nesse sentido, v. GOMES, Luís Roberto. O ministério público e o controle da omissão administrativa. O controle da 
omissão estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, p. 188.
17  Esse dever de agir com precaução representa uma postura ética do Estado, diante do meio ambiente, na medida em que a 
decisão baseia-se em uma incerteza. HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade contemporânea e o princípio da 
precaução no direito ambiental. Revista de direito ambiental, ano VIII, nº. 31, jul./set. 2003, p. 145.
18  Ressalta-se que as referidas incumbências do Poder Público representam, de acordo com o previsto no parágrafo primei-
ro do art. 225 da Constituição, instrumentos para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente.
19  Constituição Federal, art. 225, § 3º: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados”.
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3. CONSÓRCIOS PÚBLICOS E SEUS ASPECTOS GERAIS

A doutrina de Direito Administrativo costuma trazer o conceito de con-
sórcio administrativo afirmando que este representa “o acordo de vontades en-
tre duas ou mais pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e mesmo nível 
de governo ou entre entidades da administração indireta para a consecução de 
objetivos comuns”20 ou como “negócio jurídico plurilateral de direito público 
com o conteúdo de cooperação mútua entre os pactuantes”21 e insere, também, a 
discussão acerca das semelhanças entre os referidos consórcios e os convênios 
administrativos. 

Assim, destaca-se que ambos possuem o objetivo de reunir esforços para a 
consecução de fins comuns, o que torna possível a distinção destes institutos no 
que se refere ao contrato, pois nesse último os interesses são opostos salientando-
se, ainda, que tanto nos consórcios como nos convênios as entidades participantes 
exercem uma mesma atividade, estabelecendo cooperação mútua tendo em vista 
o interesse em um mesmo resultado. 

Entretanto, existe uma diferença que merece ser ressaltada: enquanto o con-
vênio pode ser firmado entre uma entidade pública e outra entidade pública, de na-
tureza diversa, ou outra entidade de natureza privada, o consórcio apenas poderá 
ser firmado se as partes forem de mesma natureza, como é o caso dos consórcios 
municipais em matéria ambiental os quais serão aqui analisados sob a ótica dos 
resíduos sólidos.

Outra observação que costumava ser apontada pela doutrina é que “o con-
sórcio administrativo não adquire personalidade jurídica”22. Todavia, a Lei Fede-
ral nº 11. 107 de 06 de Abril de 2005 em seu art. 1º, § 1º afirma que “o consórcio 
público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado”, in-
dicando, desde já, a possibilidade de formação de personalidade jurídica a partir 
da formação de um consórcio. Acresça-se a esse dispositivo a previsão do art. 6º 
da mesma Lei o qual dispõe que “o consórcio público adquirirá personalidade 
jurídica: I- de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante 
a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; II- de direito privado, 
mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil”. 

Nesse sentido, a Lei Federal supracitada põe fim à polêmica acerca da per-
sonalidade jurídica dos consórcios públicos ao prevê, de forma clara e expressa, 
as opções quanto à personalidade jurídica dos consórcios.

Superada a discussão acerca da personalidade jurídica faz-se necessário des-
tacar que os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos próprios 
entes da Federação integrantes do consórcio, ressalvados os limites constitucionais. 
Portanto, a Lei não trouxe um rol taxativo de objetos para os consórcios, respeitando, 
assim, a liberdade dos participantes em estabelecer as metas e objetivos comuns.

20  PIETRO, Maria Sylvia di. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2005, p. 295.
21  CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 190. 
22  PIETRO, Maria Sylvia di. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 296.
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Tais objetivos e metas devem estar previstas de forma clara e expressa no 
chamado protocolo de intenções. Este representa uma das exigências legais para 
que seja formado um consórcio público e no seu corpo devem constar, dentre ou-
tras informações, a denominação, finalidade, prazo de duração e sede do consór-
cio; a identificação dos entes da Federação consorciados; a indicação da área de 
atuação do consórcio e a previsão de que o consórcio público é associação pública 
ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos.

Ressalta-se, ainda, que a área de atuação do consórcio público correspon-
derá à soma dos territórios dos municípios, quando o consórcio for constituído 
somente por municípios ou por um Estado e municípios com territórios neles con-
tidos; dos Estados ou dos Estados e do Distrito Federal, quando o consórcio for, 
respectivamente, constituído por mais de um Estado ou por um ou mais Estados e 
o Distrito Federal; dos municípios e do Distrito Federal.

O presente artigo será restringido à análise da primeira hipótese: consórcios 
públicos municipais, especialmente, a possibilidade de estes serem firmados em 
matéria de proteção ambiental, no intuito de promover a construção de usinas, 
nas quais a energia provém do lixo. Assim, a formação de consórcios públicos 
municipais atuaria como instrumento para promoção de uma postura solidária em 
nome da sustentabilidade.  

3.1 Regulação dos Consórcios Municipais

Em 17 de janeiro de 2007 foi publicado o Decreto nº 6.017, cujo objeto é 
a regulamentação dos consórcios públicos, inclusive dos consórcios municipais, 
estabelecendo as normas para sua execução. Nesse sentido, o art. 1º do referido 
Decreto trouxe a definição de consórcio público como:

“pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma 
da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, 
inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associa-
ção pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, 
ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos”.

Traz ainda o mesmo artigo a definição de protocolo de intenções como “con-
trato preliminar que, ratificado pelos entes da Federação interessados, converte-se 
em contrato de consórcio público”, exigindo que a ratificação ocorra por meio 
da aprovação pelo ente da Federação, mediante lei, do protocolo de intenções ou 
do ato de retirada do consórcio público. Todavia, poderá o ente da Federação não 
ratificar, ou condicionar a ratificação, de determinado dispositivo de protocolo de 
intenções, o que será chamado de reserva. Poderá ainda o ente da Federação exer-
cer seu direito de retirada do consórcio público, por ato formal de sua vontade. Por 
fim, entre outros, ainda no art. 1º está previsto o contrato de rateio, ou seja, con-
trato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos 
financeiros para a realização das despesas do consórcio público.

 No art. 5º o Decreto determina que o protocolo de intenções, sob pena de 
nulidade, deverá conter, no mínimo, cláusulas que estabeleçam: I - a denominação, 
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as finalidades, o prazo de duração e a sede do consórcio público, admitindo-se a fi-
xação de prazo indeterminado e a previsão de alteração da sede mediante decisão 
da Assembléia Geral; II - a identificação de cada um dos entes da Federação que 
podem vir a integrar o consórcio público, podendo indicar prazo para que subs-
crevam o protocolo de intenções; III - a indicação da área de atuação do consórcio 
público; IV - a previsão de que o consórcio público é associação pública, com per-
sonalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou pessoa jurídica de 
direito privado; V - os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o 
consórcio público a representar os entes da Federação consorciados perante outras 
esferas de governo; VI - as normas de convocação e funcionamento da assembléia 
geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do con-
sórcio público; VII - a previsão de que a assembléia geral é a instância máxima do 
consórcio público e o número de votos para as suas deliberações; VIII - a forma 
de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público 
que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação 
consorciado; IX - o número, as formas de provimento e a remuneração dos empre-
gados do consórcio público; X - os casos de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; XI - as 
condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão, nos termos da 
Lei no 9.649, de 1998, ou termo de parceria, na forma da Lei no 9.790, de 1999; 
XII - a autorização para a gestão associada de serviço público; XIII - o direito de 
qualquer dos contratantes, quando adimplentes com as suas obrigações, de exigir 
o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público.

Ressalta-se que os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e 
os entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos ou apenas a parce-
la deles. Garante- se, assim, a liberdade para os participantes comprometerem-se 
na exata medida de suas necessidades.

Como havia sido dito acima, o Protocolo de Intenções determinará os objeti-
vos e metas a serem alcançadas por meio do Consórcio. Entretanto, tais objetivos 
devem, observar os limites constitucionais e legais, admitindo-se, entre outros, “a 
promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente” 
(art. 3º, VI do Decreto 6.017/2007).  Eis a proposta do presente artigo: promover 
o consórcio público como instrumento administrativo em nome da solidarieda-
de ambiental, proporcionando um tratamento aos resíduos sólidos que contribua 
para o uso sustentável de energia. Solidariedade esta que estaria sendo exercida 
diretamente, na medida em que os municípios trabalhariam de forma conjunta 
e indiretamente, na medida em que a atuação em nome da preservação do meio 
ambiente consagraria os interesses daqueles que já existem e, também, daqueles 
que ainda estão por vir.

3.2 Os Consórcios em Matéria Ambiental e a Hipótese dos Resíduos Sólidos

A exigência de um comportamento ambientalmente aceito - o que para al-
guns autores consiste em uma obrigação/dever – baseia-se na necessidade de uma 
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postura sustentável, o que implica dizer que desenvolvimento econômico e meio 
ambiente devem ser conciliados23. O objetivo seria desfrutar dos recursos sem 
exauri-los, conservando, assim, o direito de todos de também utilizá-los24. Por-
tanto, a capacidade econômica passa a ser limitada em nome da prevenção e da 
precaução ambiental. Isto porque,

“o adjetivo sustentável, relaciona-se com o uso não destrutivo dos recur-
sos naturais e com a preservação do planeta para as gerações futuras, assim, 
sendo a necessidade de uma ação não violenta para essa nova abordagem do 
desenvolvimento”25.

Seguindo a linha do desenvolvimento sustentável, Canotilho propõe um Es-
tado Ambiental no qual a exigência de ser um Estado de Direito não foi ignorada, 
cujo propósito, entre outros, seria conformar as políticas e estruturas organiza-
tórias dos Estados e comunidades a uma forma ecologicamente sustentada. O 
autor confirma o “dever de adopção (sic) de comportamentos públicos e privados 
amigos do ambiente de forma a dar expressão concreta a Assumpção (sic) da res-
ponsabilidade dos poderes públicos perante as gerações futuras”26.

Assim, o compromisso público e privado com relação ao patrimônio am-
biental deve ser seguido pela estrutura do Estado Social e Democrático de Direito, 
não sendo necessário para tanto, a adoção de um Estado Ambiental. Este parece 
representar uma das faces daquele, mais especificamente quanto à exigência de 
solidariedade presente no art. 3º da Constituição Federal e fundamento do direito 
ao meio ambiente. 

No rastro da proposta de solidariedade, prevista como um dos objetivos da 
República, encontra-se o consórcio público na qualidade de ferramenta adminis-
trativa a ser usada em favor da preservação do meio ambiente. Tal perspectiva 
torna-se clara ao se analisar, por exemplo, a hipótese de consórcios municipais 
para tratamento e destinação dos resíduos sólidos como meio para produção de 
energia, ou seja, como meio para o uso sustentável de energia.

Primeiramente, é preciso destacar que como forma de promover o controle 
do meio ambiente artificial, a Constituição Federal trouxe no art. 182 a previsão 
da Política de Desenvolvimento Urbano como uma atribuição municipal, a partir 
de diretrizes gerais fixadas em lei, em nome do desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da garantia do bem-estar dos habitantes. Perceba-se a com-
petência dada aos municípios no que tange à qualidade da vida urbana. Dessa 
forma, ganha destaque o Plano diretor como instrumento da Política Urbana para 
a promoção da qualidade de vida no meio urbano. 

Ressalta-se, ainda, que diante de tais competências ambientais dos municí-
pios um consórcio público intermunicipal atuaria como meio de promover e efe-

23  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 26.
24  GOMES, Luís Roberto. O Ministério Público e o controle da omissão administrativa. O controle da omissão estatal no 
direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2003, p. 195.
25  ALMEIDA, Guilherme Assis de, CHRISTMANN, Martha Ochsenhofer. Ética e direito. Uma perspectiva integrada. São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 72.
26  CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado de Direito. Lisboa: Gradiva, 1999, p. 44.
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tivar o dever constitucional de uma vida urbana sadia e equilibrada. No caso dos 
resíduos sólidos, por exemplo, seria completamente viável e eficaz a formação de 
um consórcio municipal com o objetivo de recolher e tratar os resíduos provenien-
tes dos serviços de saúde27 produzidos nas cidades consorciadas. Isto porque, os 
municípios possuem serviços de saúde de sua competência e responsabilidade nos 
quais, naturalmente, são produzidos resíduos que carecem de tratamento específi-
co a título de preservar-se o meio ambiente e a saúde das pessoas. 

É válido salientar que os resíduos seriam os restos, as sobras não reaproveita-
das pelo próprio sistema28, enquanto os resíduos sólidos, segundo definição legal, 
seriam os restos das atividades humanas considerados indesejáveis, descartáveis 
e sem mais utilidade por seus geradores, definidos como sólidos, semi-sólidos, 
particulados, lodos e os líquidos não passíveis de tratamento convencional.

Nesse sentido, a Lei n. 12.008 de 01 de Junho de 2001 do Estado de Per-
nambuco estabelece a Política Estadual de Resíduos Sólidos e prevê no art. 1º 
que deverão ser observados alguns princípios e pressupostos na implementação e 
acompanhamento da Política Estadual de Resíduos Sólidos, dentre eles a promo-
ção de um modelo de gestão de resíduos sólidos que incentive a cooperação inter-
municipal, estimulando a busca de soluções consorciadas. Percebe-se, assim, que 
a proposta de consórcios municipais em matéria de resíduos sólidos representa 
um dos princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos, tornando plenamente 
possível a formação desta categoria contratual no Estado de Pernambuco.

Se forem analisados os objetivos da Política em análise (art. 2º) será possível 
identificar a compatibilidade desta com os consórcios municipais. Perceba-se: I - pro-
teger o meio ambiente, garantir seu uso racional e estimular a recuperação de áre-
as degradadas; Esse primeiro objetivo poderá ser alcançado com maior rapidez se 
consórcios municipais forem criados, pois, uma maior área seria protegida e, conse-
qüentemente, caso fosse estabelecida alguma política para promover a recuperação 
de áreas degradadas, como é o caso dos lixões, a área envolvida também seria maior, 
ao contrário de políticas municipais isoladas; II - evitar o agravamento dos problemas 
ambientais gerados pelos resíduos sólidos; Aqui mais uma vez teríamos a proteção de 
uma área maior caso exista um consórcio municipal para tratamento de resíduos sóli-
dos e produção de energia, possibilitando evitar o agravamento de problemas ambien-
tais e viabilizando o uso sustentável de energia; III - estabelecer políticas governamen-
tais integradas para a gestão dos resíduos sólidos; A proposta de formular consórcios 
públicos municipais representa o estabelecimento de políticas integradas, no caso em 
questão políticas ambientais integradas no intuito de promover o uso sustentável de 
energia a partir da construção, consorciada, de usinas geradoras de energia a partir 
do lixo e por fim IV - ampliar o nível de informações existentes de forma a integrar 
ao cotidiano dos cidadãos a questão de resíduos sólidos e a busca de soluções para a 
mesma. A criação de consórcios públicos em matéria ambiental constitui instrumento 
capaz de ampliar as informações, na medida em que uma só política promoverá bene-

27  É válido ressaltar que os resíduos sólidos subdividem-se em: urbanos, industriais, de serviços de saúde, de atividades 
rurais, radioativos e especiais. 
28  FIORILO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 177.
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fícios diretos para a população de diversos municípios, e promover a sustentabilidade 
urbana no que diz respeito aos resíduos sólidos.

Ainda na Lei Estadual em questão foram estabelecidas diretrizes que deverão 
orientar a ação do Poder Público na implementação dos objetivos da Política de Re-
síduos Sólidos, dentre elas o estímulo à implantação de consórcios intermunicipais 
com vistas à viabilização de soluções conjuntas na área de resíduos sólidos. A atuação 
consorciada pode ser identificada como um dos instrumentos econômicos e fiscais 
propostos pela referida Lei na medida em que esta estabelece que cabe ao Estado 
de Pernambuco estimular a gestão compartilhada entre Municípios para soluções de 
tratamento e destinação final de resíduos e, também, incentivar consórcios entre Mu-
nicípios e iniciativa privada para tratamento, processamento e comercialização dos 
resíduos recicláveis.

A proposta de formação de consórcios públicos municipais recebe algumas crí-
ticas no sentido de que tal formação jurídica dificulta a responsabilização na hipóte-
se de danos ao meio ambiente. Entretanto, destaca-se que a responsabilidade admi-
nistrativa, civil e penal nos casos de ocorrências, envolvendo resíduos, de qualquer 
origem ou natureza, que provoquem danos ambientais ou ponham em risco a saúde 
da população será solidária, inclusive no caso de contratação de terceiros, de direito 
público ou privado, para execução de uma ou mais atividades relacionadas ao manejo 
de resíduos, em qualquer de suas etapas. Nesse sentido, o consórcio, dotado de perso-
nalidade jurídica, responderia pelos danos causados ao meio ambiente a partir de suas 
atividades de recolhimento e/ou tratamento dos resíduos.

Destaca-se ainda que o principal objetivo do direito ambiental consiste na pre-
venção de danos e não na responsabilização dos causadores destes. Assim, a formação 
de consórcios municipais, com o intuito de promover o tratamento dos resíduos sólidos 
que permita a produção de energia sustentável, representa muito mais um instrumento 
de prevenção, na medida em que possibilita uma alternativa sustentável para o uso da 
energia, do que uma hipótese de difícil reparação, conforme argumentam alguns. 

4. ENERGIA GERADA DO LIXO E A EXPERIêNCIA BRASILEIRA

O lixo doméstico e industrial tende a ser cada vez mais perigoso, carburantes, 
produtos facilmente inflamáveis, irritantes, alérgenos, cancerígenos, corrosivos, in-
fecciosos, tóxicos, pertubadores dos processos reprodutivos: este é apenas um elenco 
imcompleto dos males que eles podem causar29.

Destarte, que apesar desses riscos a saúde da população e degradações ao meio 
ambiente, sua produção aumenta cada vez mais, resultado da industrialização e da 
urbanização.

Novos materiais são empregados na era industrial, e com bastante diversidade 
e complexidade, sendo fabricados a partir de metais, plásticos, materiais compostos, 
materiais usados na  eletrônica e na fabricação de eletrodomésticos, contendo mate-
riasi pesados e de dificil degradação30.

29  http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI2136446-EI10431,00.html
30  http://www.terra.com.br/revistaplaneta/mat_408_lixo.htm
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Cerca de 60% do lixo produzido no Brasil não recebe a destinação adequada31. 
Esse dado nos faz questionar que medidas podem ser tomadas para que o acúmulo de 
resíduos sólidos deixe de ser uma realidade ambiental brasileira? Uma das respostas 
é a possibilidade de construção de usinas que transformam o lixo em energia. Tal al-
ternativa além de contribuir para um modelo de uso sustentável de energia, destaca-se 
por não produzir chorume e nenhum tipo de efluente líquido, não emite gases tóxicos 
para a atmosfera e contribui para a não-proliferação de vetores que causam doen-
ças32. 

A geração de energia a partir de resíduos sólidos sem destinação reduziria a 
emissão de gases que favorecem o efeito estufa, promoveria a utilização de recursos 
renováveis e fomentaria a participação do Brasil no mercado de créditos de carbono33 
e, por fim, reduziria a ocorrência dos chamados lixões que são responsáveis pelo de-
pósito, a céu aberto, de toneladas de lixo. Para tanto o ideal seria a construção de um 
programa nacional de produção de energia elétrica a partir do lixo, como sugere o Pro-
jeto de Lei n. 5.248/05. O referido projeto parte do pressuposto de que, considerando 
as cem mil toneladas de lixo produzidas por dia no Brasil, as usinas teriam capacidade 
para produzir três mil MW, ou seja, 3,3% da potência elétrica instalada34.

Enquanto o sistema nacional não é criado, algumas experiências são desenvolvi-
das no intuito de avaliar a viabilidade das usinas de energia produzida a partir do lixo.  
Entre elas destaca-se a usina construída na cidade de São Paulo, resultado da iniciativa 
do Unibanco, a empresa Biogás e a Eletropaulo com o apoio da Secretaria Municipal 
do Verde e do Meio Ambiente. A usina Bandeirantes (localizada na zona norte da 
cidade), é a primeira usina de geração de energia a partir do lixo no país, e a maior do 
mundo segundo Elmar Silveira Michels, diretor superintendente da Biogás35.

 O gás produzido pela decomposição das cerca de 7.000 toneladas de lixo, des-
pejadas diariamente no aterro Bandeirantes, vai deixar de ser simplesmente jogado na 
atmosfera para se transformar em energia suficiente para abastecer aproximadamente 
200 mil pessoas, ou 50 mil famílias36. 

Ressalte-se ainda que o referido aproveitamento será responsável pela não-emis-
são de 10 milhões de litros de metano (CH4), principal integrante da mistura gasosa 
gerada pelos resíduos e um dos maiores vilões para o clima do planeta37.

 Nesta esteira, segue outro exemplo como o protótipo construído no  campus da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, de propriedade da empresa brasileira Usina 
Verde S.A, responsável pelo desenvolvimento de soluções para o tratamento de re-
síduos sólidos urbanos38. O principal desafio é encontrar uma resposta para ao pro-
blema da destinação final ambientalmente correta dos resíduos urbanos que esteja ao 

31  http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI2136446-EI10431,00.html
32  http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI2136446-EI10431,00.html
33  http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/interna/0,,OI2136446-EI10431,00.html
34  http://agenciact.mct.gov.br/index.php/content/view/14579.html
35  http://www.centraljuridica.com/materia/659/direito_ambiental/projeto_preve_ampliacao_do_uso_de_lixo_ para_ge-
rar_energia.html 
36  http://www.centraljuridica.com/materia/659/direito_ambiental/projeto_preve_ampliacao_do_uso_de_lixo_ para_ge-
rar_energia.html
37  http://www.centraljuridica.com/materia/659/direito_ambiental/projeto_preve_ampliacao_do_uso_de_lixo_ para_ge-
rar_energia.html
38  http://www.conpet.gov.br/noticias/noticia.php?id_noticia=789&segmento=
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alcance da realidade financeira dos municípios brasileiros 39, diz o diretor da Usina 
Verde, Luiz Carlos Malta. A energia consumida pelo protótipo é produzida em sua 
própria atividade, o que demonstra a viabilidade sustentável do empreendimento. 

As experiências acima narradas demonstram a possibilidade de se adotar no 
Brasil a produção de energia a partir do lixo. Nesse sentido, o presente trabalho tenta 
propor como mecanismo para viabilizar a difusão de usinas de energia, nos moldes 
aqui propostos, a formação de consórcios públicos municipais. 

A opção pelos municípios não foi realizada irresponsavelmente, pois, acredita-
mos que tendo em vista representarem a unidade federativa mais próxima das realida-
des vivenciadas no ambiente urbano, a formção de consórcios por tais entes consiste 
em um relevante instrumento jurídico-administrativo para a sustentabilidade urbana 
brasileira.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

Considerando que o direito ao meio ambiente deve ser efetivado à luz do prin-
cípio da prevenção, o qual exige que todas as medidas capazes de prevenir danos ao 
meio ambiente devem ser tomadas e que os municípios possuem responsabilidade sob 
os resíduos sólidos provenientes é possível afirmar que:

5.1 A Política de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco permite a atuação con-
sorciada no intuito de evitar danos ao meio ambiente a partir de resíduos sólidos;

5.2 A partir da regulamentação dos consórcios públicos pelo Decreto Federal n. 
6.017/2007 a formação de consórcios municipais passa a ser possível, na medida em 
que sejam cumpridas as exigências quanto ao protocolo de intenções e a própria ela-
boração do instrumento contratual do consórcio;

5.3 Os consórcios públicos municipais representam um instrumento eficaz para o 
cumprimento do dever de prevenção ambiental, especialmente no que diz respeito 
ao tratamento de resíduos sólidos, fortalecendo, assim, o princípio da eficiência na 
Administração Pública;

5.4 As experiências brasileiras comprovam a viabilidade da produção de energia a par-
tir do lixo, o que poderá ser melhor implementado a partir da formação de consórcios 
municipais, os quais seriam responsáveis pelo tratamento dos resíduos sólidos;

5.5 Produzir energia a partir do lixo é um instrumento para o uso sustentável de ener-
gia, favorecendo a harmonia entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, o 
que se costuma chamar de desenvolvimento sustentável.

39  http://www.conpet.gov.br/noticias/noticia.php?id_noticia=789&segmento=
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O presente trabalho retrata a possibilidade legal e os benefícios de adotar a 
educação ambiental como compensação pelas condutas lesivas ao meio ambiente, 
tanto na responsabilidade administrativa como civil ambiental. Além dos permis-
sivos e incentivos legais, o trabalho aborda casos aplicados, por meio de termo de 
ajustamento de condutas na esfera da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Ministério Público Estadual, bem como acordos judiciais.

1. DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

O ordenamento jurídico ambiental brasileiro, em especial, o sistema de res-
ponsabilização ambiental, é considerado um dos mais avançados do mundo, na 
medida em que, desde 1981, trouxe à luz a responsabilidade objetiva por danos 
ambientais2. Em 1988, a Constituição Federal elevou o meio ambiente à categoria 
de direito fundamental e criou a tríplice responsabilização pelas condutas lesivas 
ao meio ambiente3.

Em decorrência dessa ampla sistemática de responsabilização ambiental, os 
pretensos poluidores são obrigados, nos três níveis de responsabilidade (adminis-
trativa, civil e penal), a recuperar o meio ambiente degradado e a compensar pela 
prática da conduta lesiva, quando não houver, também, a obrigação de indenizar.

No tocante a responsabilidade administrativa, a mesma está consubstanciada 
na Lei dos Crimes e Infrações Administrativas – Lei n° 9.605/98, no Decreto n° 
3.179/99, que regula o aludido diploma legal, bem como nas demais legislações 
específicas de cada Estado e Município, os quais, na sua esmagadora maioria, 
acabam por compilar o que já estava disposto nas leis federais. Convém observar 

2  Art. 14, § 1° da Lei n° 6.968/81 – “. § 1°: Sem obstar a aplicação das penalidade previstas neste artigo, é o poluidor obri-
gado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade.
3  Artigo 225, §3° da CF/88 – “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.”
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que estes dispositivos legais contêm uma listagem específica4 indicando a conduta 
tipificada praticada pelo infrator e a penalidade aplicável a cada caso. O que se 
denota é que a responsabilidade administrativa ambiental já estabelece um critério 
objetivo de responsabilização, por meio da aplicação de multas e sanções admi-
nistrativas já determinadas.

Por outro lado, a responsabilidade civil ambiental, a qual está pautada na 
Política Nacional do Meio Ambiente – Lei n° 6.938/81, não estabelece um critério 
objetivo de compensação e/ou indenização pela degradação ambiental. Na maio-
ria dos casos, os limites da compensação e/ou indenização ficam a critério dos 
agentes do Ministério Público5, dotados de uma Divisão de Assessoramento Téc-
nico – DAT, que, por meio de diversificados métodos, sugerem, aos Promotores de 
Justiça, uma forma de compensar e/ou indenizar o dano causado. Esta subjetivida-
de justifica-se pela necessidade de proteger e recuperar, in situ, o bem ecológico e 
conservá-lo, de forma sadia e equilibrada, o que, muitas vezes, é complicado, eis 
que não há como avaliar economicamente, de forma integral, as conseqüências ao 
meio ambiente. Inadequado seria esquecer que tais casos ficam restritos ao âmbito 
do inquérito civil ou penal, instaurados pelo Ministério Público, pois, nos casos 
de demandas judiciais, o valor da compensação e/ou indenização fica a critério do 
magistrado, que fixará o montante em sua sentença (quando, efetivamente, houver 
o que compensar/indenizar).

O que se denota é que a legislação ambiental brasileira prevê diversas moda-
lidades de compensação e/ou indenização pelas condutas consideradas lesivas ao 
meio ambiente, sem prejuízo da obrigação de recuperar os prejuízos causados.

2. A OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR

Conforme foi referido, além da primordial obrigação de retornar o meio am-
biente ao seu status quo, que deve ser traduzida pela recuperação da capacidade 
funcional ecológica e da capacidade de aproveitamento humano do bem natural6, 
há a obrigação de compensação, quando a recuperação mostrar-se total ou parcial-
mente impossível ou inviável. Registre-se, ainda, que Álvaro Luiz Valery Mirra 
adverte que a reparação não deve atender apenas os danos diretamente identificá-
veis, chamados bens corpóreos, mas também, os danos extra-patrimoniais cole-
tivos e os lucros cessantes ambientais, relativos ao período que o meio ambiente 
foi privado do bem atingido7. Cumpre-nos assinalar que este posicionamento não 
é isolado, na medida em que é compartilhados por vários outros grandes juristas 
brasileiros da área ambiental, dentre os quais cito Silvia Capelli.8

4  Art. 72 da Lei n° 9.605/98.
5  Art. 14, §1° da Lei n° 6.938/81 – “O Ministério Público da União e dos Estado terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.” 
6  SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade Civil Por Danos Ecológicos. Ed. Almedina. 2002. p.51.
7  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente. 2ª ed. Ed. Juarez de Oliveira. 
p. 315.
8  CAPELLI, Silvia. Atuação Extrajudicial do Ministério Público na Tutela do Meio Ambiente in Revista do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Sul.
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Tenha-se presente que o primeiro passo é a avaliação do dano e da respectiva 
responsabilidade do pretenso poluidor; em seguida, identifica-se as alternativas 
de recuperação e, quando for o caso, compensação e/ou indenização; por último, 
escolhe-se, dentre as alternativas apuradas, a que melhor se amolda à questão.

Assim sendo, na impossibilidade da recuperação integral do meio ambiente 
(entendido como recuperação da sua auto-regeneração e auto-regulação), deve-se 
buscar a compensação e/ou indenização.

3. A EDUCAÇÃO COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA

É indubitável que a compensação ambiental convencional e, infelizmente, a 
mais utilizada, é a indenização pecuniária, que busca no patrimônio do poluidor, 
um montante equivalente ao bem ambiental atingido pela sua conduta. Todavia, 
tal modalidade clássica de reparação, muitas vezes, se mostra insuficiente na re-
construção e compensação da degradação ambiental, quer seja pela dificuldade de 
avaliar a integralidade do prejuízo ocorrido, quer seja, pela desproporcionalidade 
dos valores propostos, ou mesmo, pela ineficácia de conscientizar o poluidor, a 
respeito da sua conduta.

Em resposta à essa dificuldade, o ordenamento jurídico ambiental possibilita 
aos aplicadores do direito que utilizem a educação ambiental como medida com-
pensatória pela prática de conduta lesiva ao meio ambiente.

Convém notar, outrossim, que a educação ambiental é apresentada como um 
princípio, pela Política nacional do Meio Ambiente, que estabelece como dentre 
seus objetivos a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambien-
tal em conjunto com o desenvolvimento sócio-econômico e à proteção da 
dignidade da vida humana. Em decorrência disso, o Princípio da Educação 
Ambiental deverá ser implementado em todos os níveis de ensino, para toda 
comunidade, propiciando a atuação desta na defesa do meio ambiente9.

Oportuno se tornar dizer que a educação ambiental foi absorvida, também, 
pela norma constitucional:

“Art. 225 [...]
§1° VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a cons-
cientização pública para a preservação do meio ambiente.”

Como se isso não bastasse, a Lei n° 9.605/98, tratando da responsabilidade 
administrativa ambiental, prevê a possibilidade de a multa pecuniária ser conver-
tida em serviços de preservação, melhoria e recuperação ambiental:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, 
observado o disposto no art. 6º:
§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente.”

9  Artigo 2º, X, da Lei nº 6.938/81.
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Além disso, o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande 
do Sul – Lei Estadual n° 11.520/00, autoriza, expressamente, a conversão da mul-
ta simples em educação ambiental:

“Art. 102. [...]
§ 5º As penalidades de multa aplicadas a infratores não reincidentes poderão 
ser substituídas, a critério da autoridade coatora, pela execução de programas 
e ações de educação ambiental destinadas a área afetada pelas infrações am-
bientais que originaram as multas, desde que os valores se equivalham e que 
haja aprovação dos programas e ações pelo órgão autuante.”

Como visto, o próprio ordenamento jurídico permite que as penalidades ad-
ministrativas sejam convertidas em serviços de preservação, conservação, melho-
ria da qualidade ambiental e educação ambiental. É preciso insistir no fato de que 
esta possibilidade pode e deve ser utilizada, não só pela Administração Pública, 
como também pelo Ministério Público, na composição pela prática de condutas 
lesivas ao meio ambiente.

Em consonância disso, Antônio Herman Benjamin e Edis Milaré10 destacam 
o importante papel da educação ambiental, ressaltando que:

“A educação ambiental pode e deve ser executada em dois planos, a fim de se 
conseguir a conscientização de toda a comunidade. Uma de ação imediata, 
pelos meios de comunicação: radio, tv, imprensa. É a denominada educação 
informal. Outra, com retorno em longo prazo, que será implantada justamente 
pela instrução escolar, correspondente a educação informal.”

Posta a legalidade e viabilidade da utilização da educação ambiental como 
medida compensatória pela prática de conduta lesiva ao meio ambiente, convém 
discorrer sobre as suas vantagens. Em muitos casos, os pretensos poluidores aca-
bam por confundir o pagamento da multa e/ou indenização pecuniária (relativa a 
responsabilidade ambiental), como um simples obstáculo ao espírito empreende-
dor, ou pior, como uma nova forma de tributação. Esta realidade é justificada pelo 
desconhecimento, de uma forma geral, do destino dos valores recolhidos à título 
de multa ou indenização (os quais são recolhidos a um fundo público do meio 
ambiente). 

Em outros casos, a multa ou a indenização se mostra insuficiente para coi-
bir a reincidência de condutas lesivas ao meio ambiente, acarretando quase que 
um direito de poluir, onde o poluidor não se conscientiza dos malefícios da sua 
conduta e a responsabilização se mostra vantajosa frente aos benefícios auferidos 
com a conduta praticada.

Ao ensejo da aplicação da educação ambiental como compensação pelas 
condutas lesivas ao meio ambiente, o pretenso poluidor acaba, muitas vezes, 
não só patrocinado o projeto aprovado, como também participando da execução 
do mesmo. Conclusão disso é a sua conscientização, pois o projeto não benefi-

10  BENJAMIN, Antônio Herman. MILARÉ, Edis. Revista de Direito Ambiental n° 26, ano 07, abril/jun., 2002, p. 301.
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cia somente aos destinatários previstos no projeto, mas todas as pessoas que, de 
alguma forma, estão ligadas ao mesmo. O simples fato de o poluidor vincular-
se como responsável pela apresentação e execução de um projeto de educação 
ambiental, reverte-se em uma ampla forma de conscientização e alteração do 
seu modus operandi.

Diante disso, o pretenso poluidor visualiza a aplicação do seu recurso finan-
ceiro que se reverte em investimento e não em tributação, desperdício ou obstá-
culo ao crescimento do empreendimento. É, no mínimo, curioso observar que o 
amplo conhecimento e controle da utilização do seu dinheiro, em cada uma das 
etapas do projeto de educação ambiental, facilita com que o pretenso poluidor, 
não raras vezes, invista mais recursos do que, inicialmente, havia previsto.

Com o engajamento direto do poluidor na realização do projeto de educação 
ambiental se atinge, simultaneamente, dois resultados práticos: o primeiro é o 
destinatário do projeto que recebe uma carga de informações valiosas que serão 
utilizadas na proteção/preservação do meio ambiente; o segundo é a conscientiza-
ção do poluidor dos benefícios e da importância de alterar a sua conduta. Como 
um terceiro, mas imprevisto, resultado, o projeto adotado tende a ser maior e mais 
abrangente do que, inicialmente, seria, se fosse apenas custeado e executado por 
terceiros. 

4. CASOS APLICADOS

Uma vez reconhecida a plausibilidade da utilização da educação ambiental, 
como medida compensatória pela imputação de responsabilidade administrativa, 
civil ou penal ambiental, convém destacar alguns casos aplicados e que ilustraram 
resultados positivos na adoção dessa perspectiva.

Por uma questão de ética e confidencialidade, os nomes das partes envolvi-
das nos casos concretos serão preservados.

4.1 Primeiro Caso

No primeiro caso comentado, uma empresa que atua na área de recicla-
gem de garrafas PETs foi objeto de um inquérito civil pelo Ministério Público 
Estadual da Comarca de Farroupilha – RS. O inquérito civil tinha por objetivo 
a investigação de supostas irregularidades no tratamento dos efluentes gerado 
pela pretensa empresa. Após a constatação de que a empresa havia praticado 
uma conduta lesiva ao meio ambiente, o Ministério Público ofereceu à empresa, 
como medida compensatória no Termo de Ajustamento de Conduta, a doação de 
um microcomputador, avaliado, aproximadamente, em R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais). Em contrapartida, a empresa ofereceu substituir a doação do equipamen-
to de informático pela elaboração, apresentação e execução de um projeto de 
educação ambiental envolvendo 02 (duas) escolas públicas do município. Após 
a submissão e aprovação do projeto pelo agente do Ministério Púbico, a empresa 
organizou e custeou, para cada uma das escolas, em 02 (duas) ocasiões distin-
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tas, visitas técnicas, ao seu parque industrial, com professores especializados, 
indicando a importância da reciclagem e todas as etapas do processo produtivo. 
Ao final do projeto, concluiu-se que o custo do projeto executado ultrapassou o 
valor correspondente ao equipamento de informática, sendo que tal situação foi 
recepcionada com grande satisfação pela empresa investigada. Além do mais, 
cada uma dos estudantes e professores envolvidos, sem contar com os diretores 
e colaboradores da empresa, que não haviam tido contato com nenhuma espécie 
de educação ambiental, se tornaram agentes multiplicadores do conteúdo repas-
sado durante a execução do projeto. Registre-se, ainda, que a empresa acabou 
por executar, sem nenhuma imposição legal, novamente, o mesmo projeto com 
outra turma de uma outra escola pública. Em decorrência disso, constata-se que 
os valores despendidos pela empresa foram muito melhor investidos na educa-
ção ambiental do que se tivessem sido empregados da aquisição e doação do 
equipamento de informática. 

4.2 Segundo Caso

O segundo caso comentado se refere à uma grande empresa metalúrgica, 
que já respondia uma ação civil pública pela prática de poluição atmosférica 
e disposição irregular de resíduos. O processo já estava tramitando há mais 
de 10 (dez) anos e seu andamento estava, demasiadamente, devagar. Diante 
disso, a empresa tomou iniciativa de procurar o Ministério Público Estadual, 
autor da ação civil pública, a fim de tentar encontrar solução que atendesse 
os interesses do agente de ministerial, da comunidade local e que viessem de 
encontro à idéia de preservação e conservação ambiental. Após inúmeras reu-
niões com a Promotora de Justiça, as partes chegaram a um acordo, no tocante 
a compensação/indenização que seria realizada pela empresa, em detrimento 
dos atos perpetrados contra o meio ambiente. Além de adotar todas as medidas 
propostas para evitar novos riscos ao meio ambiente, ou seja, alterar, comple-
tamente, o seu modus operandi, a empresa doou 02 (dois) equipamentos de 
informática à FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado 
do Rio Grande do Sul, e se comprometeu de elaborar, apresentar e executar 
um projeto de educação ambiental. A empresa contratou profissionais, alta-
mente, qualificados e especializados em educação ambiental, que elaboraram 
um projeto que foi submetido à apreciação e, posteriormente, aprovado pelo 
Ministério Público Estadual. O projeto tinha duração inicial de 01 (um) ano e 
previa desde aulas, palestras e até um teatro. A execução do projeto foi acom-
panhada, diretamente, por membros da Secretaria Municipal de Educação, do 
Ministério Público Estadual e pela diretoria, inclusive, pelo Diretor-Presiden-
te e por todos os membros de Recursos Humanos da empresa. O engajamento  
da empresa nesse projeto resultou na criação de uma Gestão Ambiental inter-
na e na contratação de profissionais especializados em engenharia ambiental, 
a fim de evitar, efetivamente, casos como os que antecederam a ação civil 
pública.
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4.3 Terceiro Caso 

O terceiro e último caso comentado se refere a uma empresa que atua no 
ramo de lavanderia industrial. A empresa foi autuada e multada pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul – RS, pelo despejo de efluen-
tes, sem prévio tratamento, e pelo depósito irregular de resíduos. No decorrer 
do processo administrativo, a empresa formalizou Termo de Ajustamento de 
Conduta que, além das várias cláusulas de readequação às normas ambientais, 
incluía a conversão da multa simples na elaboração, apresentação e execução 
de um projeto de educação ambiental destinado aos seus próprios colaborado-
res e a uma escola pública local. A empresa contratou profissionais, altamente, 
especializados que criaram, dentro da própria empresa, um sistema contínuo de 
educação ambiental que atinge não só os novos funcionários como todos os seus 
parceiros externos. Novamente, o custo do projeto ultrapassou os valores que a 
empresa pretendia investir, sendo que tal situação foi muito bem recepcionada 
pela diretoria da empresa que enxergou na educação ambiental um investimento 
e não um custo operacional.

4.4 Resultados Atingidos

Em todos os casos mencionados e em outros não descritos neste trabalho, ob-
servou-se que os pretensos poluidores participaram de forma pró-ativa na execução 
dos projetos de educação ambiental. Tal engajamento direto com a medida compen-
satória ocasionou uma conscientização na empresa e nos seus colaboradores, bem 
como um investimento financeiro maior do que havia sido, inicialmente, previsto.

Com efeito, a visão da empresa, a partir da conversão/substituição de me-
didas pecuniárias em investimentos na área de educação ambiental foi alterada 
consideravelmente, uma vez que houve a conscientização da importância de pre-
servar e conservar o meio ambiente, bem como do importante papel da empresa 
como difusora, entre os seus colaboradores, de condutas e exemplo ambiental-
mente corretos.

Convém notar, outrossim, que, em todos os casos comentados, os preten-
sos poluidores mostraram-se comprometidos com uma gestão ambiental séria e, 
como condição sine qua non, a respeitar as normas ambientais existentes e reade-
quarem as suas condutas.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O ordenamento jurídico ambiental brasileiro não só permite como incentiva a 
substituição de multas e indenizações pecuniárias em investimentos na educação 
ambiental.

5.2 Não existe um regramento específico sobre o que pode ser desenvolvido den-
tro da educação ambiental, o que permite uma ampla gama de projetos e investi-
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mentos dos mais variados tipos, sendo que os mesmos deverão ser submetidos à 
aprovação dos órgãos públicos como Ministério Público, Secretarias Municipais 
e Estaduais do Meio Ambiente para serem considerados aptos a substituírem o 
pagamento pecuniário, sem prejuízo de serem, criteriosamente, supervisionados, 
durante a execução.

5.3 O investimento em educação ambiental, como medida substitutiva ao paga-
mento de multas e indenizações, pode representar um benefício muito maior para 
o meio ambiente, para a comunidade e para o próprio investidor, eis que além de 
investir mais do que, inicialmente, haveria previsto, a sua participação direta lhe 
se reveste como medida pedagógica e re-educadora eficiente.
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A emergência de uma responsabilidade sócio-ambiental para a indústria é ana-
lisada através das exigências ambientais, em suas dimensões legal e social, e pela 
imposição de novas regras do mercado nacional e internacional.

Em virtude dessa nova necessidade, o meio ambiente assumiu um papel estra-
tégico no mundo globalizado dos negócios, sendo um importante diferencial não só 
para os Estados, mas também para as empresas que buscam seu lugar no mercado 
nacional e internacional.

Assim, tanto pela imposição de severas penalidades, pela pressão social, ou pelo 
próprio mercado, as indústrias têm aceitado a qualidade ambiental como uma peça 
fundamental para o seu desenvolvimento sustentável.

1. EVOLUÇÃO DA ORDEM JURÍDICA AMBIENTAL

Em decorrência da própria dinâmica do Direito, que exige sua progressão 
nos moldes da evolução sócio-ambiental, está-se, inegavelmente, diante de um 
tema muito novo, advindo da própria transformação da sociedade, através da ex-
pansão dos conceitos de meio ambiente, poluição e da projeção dos seus efeitos 
para as futuras gerações: a qualidade ambiental.

Com efeito, verifica-se a emergência de uma dimensão ecológica para a 
cidadania que se situa na confluência de pelo menos três temáticas distintas: a 
economia, a emergência do ambientalismo e o lócus jurídico ocupado tanto pela 
cidadania como pela necessidade de uma maior efetividade na reparação dos da-
nos ambientais.

Na imprescindibilidade de marcos para delimitar este amplo objeto, o pre-
sente trabalho passará a localizar a emergência de uma cidadania ambiental a 
partir da emancipação do 1º Princípio de Direito Ambiental, criado na Assembléia 
Geral das Nações Unidas, em Estocolmo, em 1972:

“o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e a condições de 
vida satisfatórias, em um ambiente no qual a qualidade lhe permita viver na 
dignidade e bem estar. Ele tem o dever solene de proteger e de melhorar o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras.”
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Assim, esta valoração do meio ambiente, de conotação positiva, apresenta-
se para ampliar o conceito e a extensão da responsabilidade sócio-ambiental e os 
seus reflexos no ordenamento jurídico interno de cada Estado.

Cumpre observar, outrossim, que, no direito brasileiro, o direito ambiental 
teve seu marco inicial, a partir da vigência da Política Nacional do Meio Am-
biente1. Em que pese existirem leis anteriores que disciplinassem a utilização dos 
recursos do meio ambiente no território nacional2, a saber o Código de Caça ou 
o Código de Pesca, tais normas tinham por objetivo regular a atividade humana 
como centro explorador do meio ambiente e não a sua proteção. Em virtude dessa 
triste realidade, é somente com o advento da Lei nº 6.938/81 que o Meio Ambien-
te ganhou, além de uma conceituação condigna, uma efetiva proteção jurídica.

Como se depreende, houve uma mudança significativa na forma da legisla-
ção e do Poder Público tutelar o Meio Ambiente, e com base nesta modificação, 
José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala referem que a alteração da 
forma de proteção está alicerçada em uma nova sistemática de tutelar esse direito 
difuso, tendo como uma conseqüência marcante a substituição:

“da posição passiva de bem jurídico para localizá-lo definitivamente do dinâ-
mico processo de atribuição de direitos.”3

Vale ratificar que uma das grandes inovações trazidas pela Política Nacional 
do Meio Ambiente foi a consolidação de um conceito jurídico autônomo e inte-
gral de ambiente, capaz de contemplar sua dimensão coletiva, ultrapassando a 
antiquada e restrita dimensão individual a que estava vinculado.4

Outro grande marco na legislação ambiental no Brasil foi a Constituição 
Federal de 1988, que trouxe um capítulo inteiro para tratar da proteção do Meio 
Ambiente, o que nunca havia sido feito anteriormente.5 Dessa forma, José Afonso 
da Silva enfatiza que a Carta Magna ampliou e modernizou o tratamento despen-
dido à matéria ambiental: 

1  Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981.
2  “Toda essa legislação, antiga, complexa, esparsa e inadequada, deixava immune (se é que não o incentivava) o esbulho do 
patrimônio natural, despojado do seu caráter de bem comum e tratado ignominiosamente como propriedade privada, gerido 
e explorado sem escrúpulos, com discricionariedade acima de qualquer legislação coerente, de qualquer interesse maior.” 
MILARÈ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 116.
3  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2004, p. 134.
4  LEITE; AYALA, Direito ambiental..., p. 142.
5  Em consonância, “as Constituições anteriores não cogitavam da proteção ao meio ambiente e foram alguns Estados, 
notadamente São Paulo e Rio de Janeiro, que, na década de 70, editaram leis estaduais de controle da poluição ambiental.” 
MILARÉ, Edis; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direito penal ambiental: comentários a Lei nº 9.605/98. Campinas: 
Millennium, 2002, p. 202.
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“Mas a questão permeia todo o seu texto, correlacionada com os temas funda-
mentais da ordem constitucional.6, 7, 8, 9 e 10

Um último marco na legislação ambiental é a Lei dos Crimes e Infrações 
Administrativas Ambientais11, uma vez que esta norma disciplina, rigorosamen-
te, as infrações, os crimes e as condutas lesivas ao meio ambiente. Mister se faz 
ressaltar que esta norma jurídica é regulamentada pelo Decreto nº 3.179/9912, que 
dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades le-
sivas ao meio ambiente. Em análise a este marco legislativo, Antônio Herman 
Benjamim, assim, refere:

“Com a promulgação da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes contra o Meio Am-
biente ou Lei Jobim), o Brasil fecha o círculo regulatório do controle da polui-
ção, integrando as esferas administrativas, cível e penal.
Nesse ponto, era no mínimo curiosa, para não dizer paradoxal, a situação do 
país, antes da elaboração do novo regramento. Dotado de eficiente e inter-
nacionalmente aclamado modelo de prevenção e reparação cível dos danos 
ambientais, inaugurado, na perspectiva da compreensão holística do meio 
ambiente, pela Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) 
e complementado pela Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), o Brasil 
submetia os degradadores a um sistema ultrapassado, caóitica e judicialmente 
rejeitado de sancionamento administrativo e penal.13

É, sobremodo, importante analisar que a evolução da legislação ambiental 
brasileira foi responsável pela introdução de novos institutos criados para garantir 
a preservação do Meio Ambiente.

2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Conforme foi demonstrado anteriormente, as exigências ambientais cres-
ceram e se multiplicaram nas ultimas décadas, sendo que as questões ambientais 
têm de ser tratadas com toda a seriedade que merecem. 

6  SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003.  p. 46.
7  Para Vladimir Passos de Freitas, “possuímos um texto constitucional avançado, que coloca o Brasil em posição de van-
guarda.” FREITAS, Vladmir de Passos. Direito administrativo e meio ambiente. Curitiba: Juruá, 2004., p. 32.
8  “Segundo tendência universal, a Carta brasileira erigiu o meio ambiente à categoria de um daqueles valores ideais da 
ordem social, dedicando-lhe, a par de uma constelação de regras esparsas, um capítulo próprio que, definitivamente, insti-
tucionalizou o direito ao meio ambiente sadio como um direito fundamental do indivíduo.” MILARÉ; COSTA JÚNIOR., 
Op. cit., p. 197.
9  Julio César de Sá da Rocha ressalta que “com a Constituição Federal de 1988, foi assegurado tratamento ímpar à matéria 
ambiental e urbanística, dedicando-se um capítulo específico sobre meio ambiente (Capítulo VI, Título VIII) e outro sobre 
política urbana (Capítulo II, Título VII).” ROCHA, Julio César de Sá da. Função ambiental da cidade: direito ao meio 
ambiente urbano ecologicamente equilibrado. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999, p. 17.
10  Na concepção de Édis Milaré, um dos textos mais avançados do mundo em matéria ambiental. MILARÈ, Edis. Direito 
do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.  p. 121 e 304.
11  Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998.
12  Decreto nº 3.179 de 21 de setembro de 1999.
13  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flavio Dino de Castro e. Crimes e 
infrações administrativas ambientais: comentários à Lei nº 9.605/98. Brasília: Brasília Jurídica, 2001. p. 09.
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Atualmente, a responsabilidade ambiental desvinculou a conduta da in-
dústria da ocorrência concreta de um dano, na medida em que está voltada ao 
momento anterior a consumação do dano, o chamado “mero risco”. Luis Paulo 
Sirvinskas afirma que nos crimes contra o meio ambiente, os bens jurídicos prote-
gidos se aproximam mais do perigo do que do dano, o que permite uma prevenção 
e ao mesmo tempo uma repressão.

Analisando o caput do artigo 14 da Lei nº 6.938/81, depreende-se a clara 
influência de um princípio de preservação, eis que a norma preocupa-se, anteci-
padamente, a ocorrência da degradação ambiental.14 e 15 Para Paulo Affinso Leme 
Machado, este princípio corresponde ao dever jurídico de evitar a consumação de 
danos ao meio ambiente, e não é estático, devendo ser atualizado e reavaliado para 
poder influenciar a formulação de novas políticas ambientais.16

Por outro lado, no tocante ao parágrafo único do artigo 14 da Lei nº 6.938/81, 
é de ser reconhecida a aplicação do Princípio do Poluidor-Pagador17 e 18, que, na 
concepção de Cristiane Derani, visa a internalização dos custos relativos externos 
de deterioração ambiental, trazendo uma preocupação em relação ao potencial 
poluidor do agente.19, 20 e 21

Como justificativa pela imposição da responsabilidade civil por danos am-
bientais, independentemente, da culpa do poluidor, Ney de Barros Bello Filho 
refere que:

“A  utilização dos recursos naturais é um direito irrenunciável que fica agredi-
do quando atos de poluição são gerados a partir de uma empresa que se utiliza 
de um fito particular e próprio – geralmente o auferimento de lucros – para 
agredir um direito fundamental.” 22

De outra banda, a Constituição Federal instituiu e compatibilizou os Prin-
cípios da Prevenção e do Poluidor-Pagador entre outros princípios, além de en-
fatizar a responsabilidade ambiental em três esferas distintas, incluindo, assim, a 
responsabilidade ambiental administrativa, no seu artigo 225, parágrafo 3º.

14  Edis Milaré justifica que “diante da pouca valia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, excessivamente 
onerosa, a prevenção é melhor, quando não a única solução.” MILARÉ, Direito do..., p. 145.
15  “Os danos causados ao meio ambiente encontram grande dificuldade de serem reparados. É a saúde do homem e a sobre-
vivência das espécies da fauna e flora que indicam a necessidade de prevenir e evitar o dano.” MACHADO, Paulo Affonso 
Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2003. p.331.
16  Ibidem, p. 72, p. 74.
17  Também conceituado como Princípio do Usuário-Pagador ou Princípio da Responsabilidade.
18  Constante também no artigo 4º, VII da Lei nº 6.938/81:  “Art. 4° - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: VII. 
À imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 
contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.” 
19  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 162.
20  Em síntese, Chris Wold destaca que este princípio “pode ser compreendido como um mecanismo de alocação da res-
ponsabilidade pelos custos ambientais associados à atividade econômica.” SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; 
NARDY, Afrânio. Princípios de direito ambiental: na dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 23.
21  Nesse sentido, Edis Milaré afirma que este princípio prende-se à vocação redistributiva do Direito Ambiental e se inspira 
na teoria econômica de que os custos sociais externos que acompanhamo processo produtivo precisam ser internalizados, 
vale dizer, que os agentes econômicos devem leva-los em cinta ao elaborar os custos de produção e, conseqüentemente, 
assumi-los.” MILARÉ, op. cit., p. 142. 
22  COSTA NETO; BELLO FILHO; COSTA, Crimes e..., p. 33.
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Para José Rubens Morato Leite, a tríplice responsabilidade apresentada pela 
Constituição Federal deve ser articulada conjunta e sistematicamente, eis que uma 
não exclui a outra.23

Com efeito, a responsabilidade penal ambiental está definida no artigo 2º da 
Lei dos Crimes e Infrações Ambientais Administrativas, que, no comentário de 
Ney de Barros Bello Filho, não estava contemplada no direito penal tradicional24

Posta assim a questão, é de se dizer que, em todos os níveis, vem-se fortale-
cendo o controle sobre atividades causadoras de impactos ao meio ambiente, sen-
do que severas penalidades têm sido aplicadas para quem desrespeita a legislação 
ambiental, as quais vão desde multas, paralisação das atividades até penalidades 
civis e criminais que incidem, diretamente, sobre a alta gerência.

Como resposta lógica disso, as indústrias têm realizado um monitoramento 
mais preciso de suas próprias atividades, a fim de evitarem qualquer confronto 
com a legislação ambiental aplicável ou mesmo com a produção de prejuízos 
ambientais.

Não obstante, além dos dois critérios conhecidos e utilizados para respon-
sabilização civil objetiva por danos ao meio ambiente, Ney de Barros Bello Filho 
enfatiza que existem duas teorias que clamam pela imputação desta responsabili-
zação: a teoria da responsabilidade por risco integral25 e a teoria da responsabili-
dade por risco criado.26 Explicando estas teorias, o autor acrescenta que a indús-
tria, ao exercer a sua atividade econômica, formalizada uma espécie de “contrato 
de risco” com o meio ambiente e com a população, na medida para auferir lucra-
tividade está assumindo o risco de produzir danos ambientais.

Nesse diapasão, a indústria assume, automaticamente, a posição de garan-
tidora, por meio da responsabilidade ambiental, dos eventuais riscos que a sua 
atividade possa gerar, sendo que:

“Quem aufere lucros com a atividade sustenta a possibilidade de ser responsa-
bilizado pelo dano ambiental causado por seu empreendimento, independente-
mente de a ação relevante ser praticada por si só.”27

Cumpre examinarmos que, na modalidade atual da sociedade de risco e na 
busca de um desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações, a 
ciência perdeu a posição de centro legitimado de conhecimento, frente a constan-
te exposição da sociedade e do meio ambiente a uma diversidade de riscos que 

23  LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2003, p. 114.
24  COSTA NETO; BELLO FILHO; COSTA, Crimes..., p. 17.
25  Segundo Andréas J. Krell, a teoria do risco integral é atualmente dominante no Brasil, e não aceita a licitude do ato como 
fator excludente da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81). KRELL, Andréas 
J. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos indeterminados e a competên-
cia dos órgãos ambientais: um estudo comparativo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 65.
26  COSTA NETO; BELLO FILHO; COSTA, Crimes, p. 34.
27  Ibidem, p. 35.
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muitas vezes são incompreensíveis a partir dos modelos científicos imediatos28. 
Nesse sentido, convém trazer à luz a ideologia apresentada por Cristiane Derani, 
que representa com perfeição a síntese e o fundamento do direito ambiental, onde 
o princípio da precaução é traduzido pela “busca da proteção da existência huma-
na”, o que justifica a cautela sobre os riscos ainda não existentes, os riscos futuros, 
“os quais nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da ciência 
jamais conseguem captar em toda densidade” 29.

Oportuno se torna dizer que a partir desse entendimento, a indústria assume 
a postura de garante da preservação ambiental, eis que exploradora de uma ativi-
dade econômica, onde a mesma aceita, compulsoriamente, as eventuais conseqü-
ências danosas do seu empreendimento.

Além da fiscalização pelo Poder Público, as indústrias sofrem pressões de 
outras partes interessadas que impõem a adoção de uma atuação ambiental res-
ponsável. Com efeito, as instituições financeiras têm exigido, cada vez mais, das 
indústrias à atenção as questões ambientais, na hora de conceder financiamentos 
(sem falar nos devidos licenciamentos ambientais, os quais são condições sine qua 
non para a contratação com os agentes financeiros). Em resultado disso, uma in-
dústria com baixos riscos ambientais, ou ambientalmente correta, tem uma maior 
probabilidade de obter créditos e a custos mais baixos do que a outra.

Não se pode perder de vista que a própria Constituição Federal, ao aludir 
sobre A Ordem Econômica e Os Princípios Gerais da Atividade Econômica, faz 
expressa alusão aos benefícios diferenciados para as empresas ambientalmente 
corretas, senão vejamos:

“Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valoração do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado con-
forme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de ela-
boração e prestação;”

Como se não bastassem as exigências das instituições financeiras, uma outra 
grande pressão tende a vir da própria sociedade ou da comunidade local, que, 
convencida do seu importante papel na preservação ambiental, cobra da indústria 
a utilização de meios mais limpos de produção de produtos e serviços. Não se 
pode olvidar que a sociedade assumiu uma representatividade ambiental forte, 
uma vez ciente da limitação dos recursos naturais e da constatação dos nefastos 
comportamentos sobre a natureza. 

Dessa forma, surge a necessidade das indústrias incorporarem essa respon-
sabilidade sócio-ambiental, aqui compreendida como a conjunção das exigências 
legais com as provenientes dos anseios da sociedade, e partirem em busca de 

28  LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patrick de Araújo. In Transdisciplinariedade e a Proteção Jurídico-ambiental 
em Sociedade de Risco: Direito Ciência e Participação. Direito Ambiental Contemporâneo. São Paulo: Editora Manole, 
2004. p.100.
29  DERANI, Cristiane. Op. cit. p. 171.
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formas de reduzir ou mesmo eliminar a poluição, o desperdício e o consumo 
excessivo dos recursos naturais. Em conseqüência positiva a essa conduta, as 
indústrias se tornam mais competitivas, inclusive, em relação ao mercado in-
ternacional.

Portanto, nasce um novo modelo de progresso industrial vinculado a busca da 
qualidade ambiental que associa o desenvolvimento econômico à natureza. Neste 
contexto, entram as novas preocupações em relação ao bem-estar da sociedade, 
devendo-se implementar políticas ambientais, de acordo com a legislação vigente 
e os anseios da comunidade, preconizando o desenvolvimento sustentável. 

3. QUALIDADE AMBIENTAL

É indubitável que a sociedade humana milenar foi palco, em poucas décadas 
e em todos seus setores, de profundas e, muitas vezes, enormes transformações, 
entre as quais emergiu a sociedade contemporânea, conforme bem delineia Édis 
Milaré.30

Com efeito, estas transformações não significaram apenas desenvolvimento 
e progresso, mas trouxeram consigo alguns grandes problemas modernos, como 
a produção e o consumo de massa, os parques industriais, as multinacionais, os 
grandes conglomerados financeiros e todas as conseqüências problemáticas ine-
rentes a esses fenômenos sociais.

Tenha-se presente que os novos atores sócio-econômicos têm como expo-
ente tornar possível não só a lucratividade, como também a preservação de um 
ambiente sadio e equilibrado. Dessa premissa, José Afonso da Silva refere que:

“uma cidade não é um ambiente de negócios, um simples mercado onde até a 
paisagem é objeto de interesses econômicos lucrativos, mas é, sobretudo, um 
ambiente de vida humana, no qual se projetam valores espirituais perenes, que 
revelam às gerações porvindouras a sua memória”.31

A sociedade de hoje demonstra um significativo interesse em questionar o 
antigo modelo de “desenvolvimento” apresentado pelas indústrias, pois o mesmo 
gerava um problema com o equilíbrio ecológico (meio ambiente sadio) que estava 
intimamente ligado ao modo de vida da comunidade e à tecnologia utilizada pela 
atividade industrial.

Para auxiliar na resolução desse problema e na busca de uma qualidade am-
biental, a indústria necessita de uma Gestão Ambiental, a qual trabalha todas as 
atividades capazes de representar riscos ambientais, bem como todas as ações que 
visem evita-los. Em síntese, a Gestão Ambiental representa o conjunto de medi-
das e procedimentos que visam a redução e o controle dos impactos que possam 
ser produzidos por um empreendimento no Meio Ambiente.

30  MILARÉ, Édis. A ação civil pública na nova ordem constitucional. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 3. 
31  SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 2. ed. rev. e atual.. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 274. 
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A partir dos padrões legais específicos, ou como prefere referir Edis Milaré, 
“Padrões de Qualidade Ambiental”32, busca-se assegurar um nível de harmonia e 
segurança ambiental entre o empreendimento proposto e o meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado.

É interessante observar que está aumentando, gradativamente, o número de 
indústrias que implantaram um Sistema de Gestão Ambiental, motivo pelo qual se 
pode concluir que a busca pela qualidade ambiental assumiu, definitivamente, um 
papel estratégico no mundo dos negócios. Tenha-se presente que a adoção de uma 
Responsabilidade Ambiental pressupõe a que a indústria tenha se conscientizado 
sobre a importância da qualidade ambiental, sendo que a sua implantação resulta 
um desenvolvimento da empresa como um todo.

Em grandes indústrias, a gestão ambiental é tratada como função dentro 
da própria organização, de forma independente e necessária, com características 
próprias que a distinguem (mas complementam) as outras funções. Há, todavia, 
indústrias que, em virtude do seu reduzido porte, não comportam uma gestão am-
biental interna, mas que terceirizam esta função por empresas ou prestadores de 
serviços especializados. Em todos os casos, a gestão ambiental passou a ocupar 
posição de destaque entre as funções organizacionais, não só pelas pesadas res-
ponsabilidades legais ou pelas incessantes cobranças sociais, mas, também, pela 
disseminação dos princípios de garantia da qualidade e pela contribuição que a 
mesma agrega à imagem da indústria.

Assim, a qualidade ambiental passou a fazer parte de uma responsabilidade 
da indústria, desempenhando papel importante na busca do seu desenvolvimen-
to sustentável. A idéia desse desenvolvimento econômico e tecnológico deve ser 
mensurada com a preservação do meio ambiente, buscando alternativas “mais 
limpas”. 

4. COMPROMISSO SUSTENTÁVEL

Como foi visto ao longo do desenvolvimento deste trabalho, é imperativo 
que compatibilizemos os instrumentos utilizados para satisfazer as atuais neces-
sidades, com a pretensão de manter um status de vida sustentável no futuro. É 
incontestável que tanto a sociedade, como a própria economia, dependem do con-
sumo de energia e dos recursos naturais. Todavia, esta máxima traz à luz uma re-
alidade assustadora, de que o limite de crescimento está limitado a capacidade de 
o próprio planeta fornecer estes recursos naturais e a sua capacidade de absorver 
a poluição causada pelo destino final desses mesmos recursos.

O setor industrial, estigmatizado como um dos principais responsáveis pela 
grave situação ambiental do planeta e também pelas crescentes exigências legais, 
com relação aos resíduos gerados, deve reagir pró-ativamente, a partir da busca 
constante de uma qualidade ambienta, por meio da implantação de estratégias de 

32  MILARÉ, Edis. Op. Cit. p. 401.
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gestão como: produção limpa, certificação ambiental, redução de resíduos, reci-
clagem e reuso, entre outras medidas.

Em virtude dessas considerações, é necessário que as indústrias adotem a 
responsabilidade ambiental e, a partir disso, tornem-se mais competitivas, pois, 
atualmente, desperdício ou excesso de resíduo significa perda de matéria prima, 
falta de eficiência e aumento de custos de produção, além de uma imagem nega-
tiva. Inadequado seria esquecer que a introdução dessa questão, na organização 
industrial, ocasiona inúmeras vantagens, tais como: aumento de rendimento das 
matérias-primas, redução da geração de resíduos, diminuição dos custos de pro-
dução, tratamento e disposição, além de ganhos substanciais quanto à saúde do 
meio ambiente e da população. 

Com o atendimento dessas exigências, vêm outros fatores positivos, como 
melhoria da imagem, aumento da competitividade e conquista de novos mercados. 

Há inúmeras outras inovações, mas entende-se que o presente trabalho deve 
apenas pincelar algumas, demonstrando a verdadeira utilização da qualidade am-
biental como responsabilidade da indústria.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A evolução da estrutura normativa ambiental, nacional e internacional, bem 
como o surgimento de uma consciência sócio-ambiental, acarretou a criação de 
novas regras, ainda que muitas vezes implícitas, para o crescimento da indústria.

5.2 A incorporação de uma gestão ambiental eficaz, na indústria, está se consti-
tuindo, não só como uma exigência do próprio mercado financeiro e da legislação, 
como também um diferencial na concorrência industrial.

5.3 A busca da sustentabilidade no desenvolvimento industrial está se distancian-
do da imagem negativa de custeio para aproximar-se de competitividade, inovação 
e ganho de mercado. 
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1. INTRODUÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro, antes mesmo do Código Civil de 2002, 
já regulamentava a empresa rural, por força do art. 4º do Estatuto da Terra.1 A de-
finição atribui à produtividade e à extensão do terreno uma posição de destaque, 
mas um fato é incontestável: pela primeira vez, o legislador usa a palavra – em-
presa – para fins que não os próprios do Direito Empresarial.2

A falta do caráter econômico hoje seria um elemento descaracterizador da 
empresa. A posição adotada pelos jus-agraristas brasileiros, mesmo antes do novo 
Código Civil, era que a produção para autoconsumo descaracteriza a empresa.3 

1  BRASIL. Lei nº. 4.504, de 30 de novembro 1964. Estatuto da Terra. “Art. 4. VI - Empresa Rural é o empreendimento 
de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de 
rendimento econômico [...] Vetado [...] da região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo 
padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, 
as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias” (Disponível em: <www.planalto.gov.br >. Acesso em: 
20 mar. 2005).
2  Neste trabalho, trata-se tanto da empresa rural regulada pelo Estatuto da Terra como pelo Código Civil de “[...] empresas 
rurais para ficar de acordo com as expressões dos textos normativos. Diferentemente” (SCAFF, F. C. Aspectos fundamen-
tais da empresa agrária. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 72). O autor prefere denominar a empresa regulada pelo Código 
Civil de empresa agrária defindo a semelhança do Anteprojeto com o Código Civil Italiano. Porém, houve uma modifica-
ção na fase final de aprovação do projeto e passou a usar o termo “empresa rural”.
3  Destaca-se GIUFFRIDA, M. L’imprenditore agricolo singolo e associato e l’azienda agraria. In: COSTATO, L.; CASA-
DEI, E.; SGARBANTI, G. Diritto agrario e forestale italiano e comunitario. Padova: Cedam, 1996. p.101. GERMANO, 
A. Manuale di diritto agrário. Torino: G. Giappichelli, 1997. p. 67 e, particularmente, sobre a empresa rural brasileira “[...] 
la propriedade familiar nom sembra assugere alla qualifica di impresa in senso tecnico per la sua modestissima dimensio-
ne territoriale che bastarebbe appena al lavoro e al fabbisogno del coltivatore e della di lui famiglia – invero, la presenza   
dell’organizzazione  del lavoro, quella familiare, non é sufficiente a sopperire, al fine di qualificare impreditorialmente 
l’attività organizzata, alla mancanza della destinazione della produzione al mercato [...]” (GERMANO, A. L’impresa 
agricola nel diritto brasiliano. Rivista di Diritto Agrario, Milano, p. 539, 1998).
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Oswaldo e Silvia Optiz e Paulo Torminn Borges assinalam que a propriedade fa-
miliar, concebida conforme o ordenamento pátrio, ou seja, cultivada pelo agricul-
tor e sua família dentro de uma área mínima estabelecida, com a produção voltada 
para o conjunto familiar, não se adapta ao conceito de empresa rural; 4  nessa, a 
produção é destinada para um fim econômico mais amplo. 

O Direito Italiano influenciou a conceituação de empresa rural no ordena-
mento brasileiro. Os projetos do novo Código Civil Brasileiro acompanhavam 
integralmente o Código Civil Italiano de 1942, no que tange à conceituação do 
empresário rural, mas houve uma alteração na revisão da fase final de tramitação 
do projeto no Senado Federal, emenda da autoria do senador Gabriel Hermes, 
transformada em subemenda pelo relator-geral, que substituiu a descrição porme-
norizada das atividades desenvolvidas pelo empresário rural por uma mais geral, 
ou seja, simplesmente atividade rural; sob a justificativa de que o “[...] desenvol-
vimento acelerado da atividade rural estava a recomendar, a curto prazo, sua pro-
gressiva sujeição aos deveres e restrições impostas aos demais empresários” .5 

A delimitação da atividade rural é tarefa difícil, mas essencial, pois dela depende 
a qualificação do empresário rural. O Direito Italiano, por sua vez e originariamen-
te, utilizava-se da concepção de atividades agrícolas, as quais poderiam ser divididas 
em principais e conexas ou acessórias. As principais são: a cultivação do fundus, a 
silvicultura e a criação de gado. Isso não descartava a possibilidade de existência de 
outras conexas àquela denominada principal, realizadas pela mesma empresa, visando 
normalmente a uma melhor possibilidade de comercialização da produção. 

Todos os projetos do Código Civil Brasileiro de 2002 seguiam integralmen-
te o modelo italiano, com a descrição das atividades consideradas principais e a 
inclusão das atividades conexas, as quais, conforme já demonstrado pelo Direito 
Italiano, possibilitam a inclusão de uma diversificação das atividades rurais, ou 
seja, uma empresa rural que não se restrinja às atividades propriamente agrícolas. 
Porém, a presença das atividades tradicionais é essencial para a implementação de 
outras chamadas as complementares.

Apesar de a lei que dispõe sobre a Política Agrícola Brasileira se referir à ati-
vidade agrícola, o faz utilizando um conceito bastante amplo, pois inclui a produ-
ção, o processamento e a comercialização dos produtos agrícolas, subprodutos e 
derivados, serviços agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais, o que certamente 
influenciou o legislador na elaboração do novo Código Civil.6 

Como visto, a pretensão do legislador brasileiro era incluir atividades diver-
sificadas dentro da empresa rural, uma vez que o modelo utilizado desde o princí-

4  De acordo com GISCHOKOW, E. A. M. Princípios de direito agrário: desapropriação e reforma agrária. São Paulo: 
Saraiva, 1988. p. 147-148. Nesse sentido, veja na doutrina italiana GERMANO, A. Manuale di diritto agrario. Torino: G. 
Giappichelli, 1997. p. 61.
5   Cf. FIUZA, R. (Coord.). Novo código civil comentado. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 874. 
6  “Art. 1° Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece 
as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento 
das atividades pesqueira e florestal. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por atividade agrícola a produção, 
o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, 
pesqueiros e florestais” (BRASIL. Lei n o 8171, de 17 de janeiro de 1991. Disponível em: <www. planalto.gov.br>. Acesso 
em: 14  set. 2005).
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pio foi o italiano. A mudança da descrição das atividades rurais, por simplesmente 
“atividade rural” foi efetuada na última revisão do projeto do código. Segue-se, 
assim, a mesma tônica da União Européia que hoje prefere falar em ruralidade, no 
lugar de agrariedade, devido às mudanças já assinaladas: a importância do tecido 
rural, as novas funções atribuídas à agricultura, a mudança ainda que teórica  da 
política agrícola.

O legislador brasileiro parece ter ido além do modelo italiano que somente 
possibilita que as empresas diversifiquem suas atividades. Ao deixar em aberto a 
atividade rural, parece estar consoante com o novo paradigma, a agricultura multi-
funcional e, via de regra, com a maior importância e funcionalidade do meio rural. 

2.  O CONCEITO DE MULTIFUNCIONALIDADE

A implantação do conceito de multifuncionalidade é o reconhecimento ex-
plícito de que a agricultura não é somente responsável pela produção de alimen-
tos, mas também pela conservação dos valores culturais, históricos, ambientais e 
paisagísticos próprios do mundo rural. A concretização da multifuncionalidade da 
agricultura proporciona a valorização do território rural e enquadra-se dentro da 
gestão do desenvolvimento do território, portanto deve ser analisado o resultado 
de uma redefinição do contrato entre os empresários rurais e a sociedade.7 

Parte-se do pressuposto de que o meio rural não deve ser entendido somente 
como um simples gerador de desenvolvimento econômico, onde a atividade agrá-
ria exerce um papel fundamental, mas, sim, em sentido amplo, abrangendo outros 
aspectos, sobretudo relacionados com a necessidade de que o desenvolvimento 
seja um processo controlado, atento ao equilíbrio social e biológico. O desen-
volvimento sustentável, imposto tanto na esfera internacional como na nacional, 
deve disciplinar todas as atividades produtivas e, de modo particular, a agrária, 
que necessita da utilização de muitos recursos naturais para a sua prática  e é de 
suma importância para a saúde  e segurança alimentar.

Ocorre também a substituição dos valores produtivistas, centrados na 
quantidade, pelo valor qualitativo. O reconhecimento da necessidade da aliar 
agricultura e o território implica necessariamente a criação de novas respon-
sabilidades próprias da empresa rural como: a conservação da vida econômica 
do meio rural, a preservação do espaço, as paisagens e os territórios rurais. 
Trata-se de identificar formalmente a dimensão multifuncional da agricultura. 
Os serviços prestados pelo agricultor devem ser integrados ao rol das atividades 
oferecidas à sociedade, o que permitirá aos agricultores reivindicarem e a cole-
tividade a possibilidade de reclamar soluções no caso de ausência ou ineficácia 
dos órgãos públicos. 

Efetivamente, a multifuncionalidade permite distinguir as novas formas e no-
vas categorias de atividades exercidas pela empresa rural. Luc Bodiguel vislumbra o 

7  BODIGUEL, L. L’entreprise entre activités économiques et territoire rural. Paris: L’Harmattan, 2002. p. 388. 
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nascimento de um novo sujeito de direito, a empresa rural, pois sua existência jurídi-
ca está às funções de desenvolvimento do território rural e proteção do espaço rural. 
Nessa perspectiva, o mercado econômico aparece como meio de manter o nível de 
emprego que permita estabelecer a população para o controle e a proteção do espaço 
rural. O autor defende que a empresa rural – diversificada – está fortemente ligada 
ao território rural, e não às atividades desenvolvidas pela empresa. Essa análise leva 
à distinção de dois tipos de empresas: as empresas rurais primárias e as empresas 
rurais multifuncionais, o que enseja pensar em duas classes de atividades rurais: as 
primárias (tradicionais) e as multifuncionais (modernas). 8

3. BASES CONSTITUCIONAIS  DO CONCEITO DE MULTIFUNCIONALIDADE

Encontra-se dentro da ciência do direito, diversos métodos interpretativos, 
tais como: literal, teológico, histórico e dentre esses vastos métodos ressaltamos 
o método sistêmico de interpretação do direito. As ciências consolidam-se nos 
séculos XVIII e XIX sob o postulado de uma visão cartesiana, especializada, 
individualizada. Ramifica-se o direito em: civil, penal, constitucional, comercial, 
tributário e outros. 

Urge, portanto, a adoção de um método sistêmico interdisciplinar de inter-
pretação do direito, permitindo uma visão integral, holística da sociedade con-
temporânea e suas inúmeras facetas, sugere-se a visão da multifuncionalidade do 
direito ambiental como a concretude desse postulado holístico dentro da ciência 
do direito na pós-modernidade.  

A Constituição da República Federativa do Brasil servirá de base para a in-
terpretação sistêmica do conceito de multifuncionalidade, uma vez que se encon-
tram na nossa carta maior todos os princípios norteadores do direito. A primeira 
faceta da agricultura multifuncional refere-se à questão de produção de bens e 
serviços para o mercado. As outras que ora serão apresentadas tem como escopo 
a proteção à saúde e ao meio ambiente.

 Atinente à segurança alimentar e a saúde é possível extrair fundamentos 
constitucionais para o embasamento de tal premissa. Inicialmente, cumpre as-
severar que estes fundamentos podem ser delineados considerando-se valores 
consagrados constitucionalmente que são a saúde e a vida. Isso porque existe 
uma íntima relação entre o direito à saúde, o direito à vida e a segurança ali-
mentar. 

Essa interdependência revela-se na medida em que estes direitos mostram-se 
concatenados, para a concretização da vida, é necessária a efetiva consecução da 
saúde, sem a qual a vida não se mostra viável ou, pelo menos, digna. A saúde, por 
sua vez, tem estreita relação com a essência e os objetivos da segurança alimen-
tar, a qual se apresenta como pressuposto para a consolidação do direito à saúde 
e, conseqüentemente, para a concretização do direito à vida. A efetivação destes 

8  BODIGUEL, L. L’entreprise entre  activités économiques et territoire rural. Paris: L’Harmattan, 2002. p. 369.
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valores desemboca, por sua vez, no respeito à dignidade da pessoa humana, valor 
também consagrado constitucionalmente. 

A respeito deste valor que se apresenta como um dos fundamentos da Repú-
blica Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF/88), Uadi Lammêgo Bulos assevera  que 
a dignidade da pessoa humana9

[...] é o valor constitucional supremo que agrega em torno de si a unanimidade 
dos demais direitos e garantias fundamentais do homem, expressos nesta Cons-
tituição. Daí envolver o direito à vida, os direitos pessoais tradicionais, mas 
também os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos educacionais, 
bem como as liberdades públicas em geral. 

A saúde, ao estar elencada no título constitucional referente à Ordem Social, 
consiste em um direito que assiste a todos, tratando-se de um dever do Estado, que 
deve promover a sua efetivação, nos termos do art. 196, da Constituição Federal. 
Nesse sentido, pode-se afirmar que:

Realmente, o Estado deve promover políticas sociais e econômicas destinadas a 
possibilitar o acesso universal igualitário às ações e serviços para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Ademais, deve preocupar-se igualmente com a 
prevenção de doenças e outros agravos, mediante a redução dos riscos (arts. 166 
e 198, II). Por fim, o tema relaciona-se diretamente com a dignidade da pessoa hu-
mana e o direito à igualdade, que pressupõem o Estado-garantidor, cujo dever é as-
segurar o mínimo de condições básicas para o indivíduo viver e desenvolver-se.10

Dessa mesma forma deve-se considerar esta noção de políticas públicas e 
atuação estatal também no que tange à segurança alimentar, a qual deve ser pre-
ceito embasador do planejamento e execução da política agrícola, nos termos do 
que dispõe o art. 187 da Constituição Federal. Além disso, este dever não se res-
tringe apenas ao Poder Público, pois a iniciativa privada também pode se dedicar 
à atividade destinada à saúde (art. 1°, IV e art. 170, caput, CF)11.

A segunda faceta proposta é a da proteção ambiental, salienta-se que a Cons-
tituição Brasileira ao estabelecer o referir-se de meio ambiente, o fez de forma 
bastante ampla referindo no caput do art. 225 “[...] o essencial a sadia  qualidade 
de vida [...]. Conceito  trabalhado pelos juristas brasileiros, os quais   utilizaram-se 
também do texto constitucional  para interpretar  a expressão qualidade de vida.

Em vários artigos da carta constitucional o legislador usou-se da expressão 
qualidade de vida e bem estar, as quais podem ser entendidas como sinônimos. 

9  BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 5ª ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n.39/2002. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 1289. 
10  TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 570.
11  Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegu-
rar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:II - propriedade 
privada;III - função social da propriedade;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 presta-
ção; VII - redução das desigualdades regionais e sociais. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Vol I-Profiss-book.indb   675 5/14/08   9:46:57 AM



676 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Portanto, entende-se, como meio ambiente, quatro fatores relevantes: meio ambien-
te natural (equilíbrio entre os elementos da natureza, água, ar, fauna, flora e solo); 
meio ambiente cultural (todas as referências à identidade de um povo); meio am-
biente artificial, (questões referentes a ordenação do espaço territorial)  e por último  
o meio ambiente do trabalho (refere-se as aspectos de salubridade do ambiente de 
trabalho).  

Cabe esclarecer que a biologia classifica em serviços tangíveis à natureza 
aqueles que podem ser mensurados, por exemplo, manutenção de ciclo da água, 
com recarga de aqüíferos, manutenção e depuração de corpos d´água, fixação de 
carbono, ciclagem de nutrientes, manutenção de clima e microclima, produção de 
recursos de fauna e flora, formação e retenção de solos e mesmo a manutenção de 
barreiras para conter o avanço de determinadas doenças. Além desse, há os consi-
derados serviços intangíveis, de difícil mensuração, mais ligados ao bem-estar psi-
cológico do ser humano, como recreação, manutenção das paisagens e seus valores 
estéticos agregados.

No que tange a empresa rural visualiza-se facilmente elementos que se enqua-
dram  no conceito de qualidade de vida proposto como base para a interpretação  do 
conceito do meio ambiente.  Sobre tudo com a preservação das heranças culturais e 
das paisagens rurais (meio ambiente cultural), bem como a ordenação do território do 
meio rural (meio ambiente artificial).  A união desses fatores viabilizaria a fixação do 
homem no campo e serviria como base para a criação de um tecido rural que por con-
seqüência também contribuiria positivamente  no aspecto social das grandes cidades.

Ainda dentro do aspecto ambiental, mais especificamente no que se refere ao 
meio ambiente natural é incontestável que  a atividade de rotação de culturas contri-
bui para a manutenção dos nutrientes do solo.  A diversidade agrobiológica, por sua 
vez, é uma grande aliada à preservação do equilíbrio biológico, ou seja, mantém as 
correntes migratórias e a normalidade das cadeias alimentares.12

12  Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de 
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:I - aproveitamento racional e adequado;II - utilização adequada dos 
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;III - observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho;IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Art. 216. Constituem patrimônio 
cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de refe-
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:II 
- os modos de criar, fazer e viver;V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. 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: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 genético do País 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 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;  IV - exigir, na forma da lei, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo pré-
vio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco 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 pública para a preservação do meio ambiente;VII - proteger a 
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção 
de espécies ou submetam os animais a crueldade.  § 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.§ 3º 
- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (BRASIL. Constituição 
[da] República do Brasil,  1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 13  nov. 2007).
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Mesmo as atividades de extrativismo vegetal, quando não cultivado, ou seja, 
mesmo diante da inexistência de intervenção do homem no ciclo biológico com-
pleto, estão sujeitas a todos os riscos inerentes à existência do ciclo biológico, por 
exemplo, as intempéries da natureza. Critério que não era suficiente para enquadrá-
la como atividade principal segundo o modelo do Código Italiano.

A atividade extrativa diferencia-se das atividades cultivadas, pela necessidade 
de interação com as florestas nativas, ou seja, existe a impossibilidade de ser domes-
ticada na mesma área. Pode-se deduzir, então, que, para que exista a atividade ex-
trativa, necessário se faz a conservação das florestas nativas. Tem-se, portanto, uma 
atividade economicamente sustentável, ou seja, a simbiose entre atividade econômi-
ca e proteção ambiental. De acordo com o novo paradigma da multifuncionalidade, 
pode-se incluir as atividades de conservação e manutenção dos ciclos biológicos, 
como atividades rurais. 13 A atividade extrativa, mesmo por via indireta, conserva 
os ciclos biológicos.

O ordenamento jurídico brasileiro considera o meio ambiente como um bem 
jurídico difuso, uma vez, considerado, bem de uso comum do povo é dever do 
poder público e da coletividade protegê-lo14. Atualmente no direito ambiental bra-
sileiro aplica-se o princípio do usuário-pagador, ou seja, aquele que usa de bens 
ambientais difusos, deve pagar pelo seu uso. Nada mais coerente que aquele que 
proteja o meio ambiente para a coletividade também seja remunerado pelo serviço 
de conservação prestado, visto que já encontra restrições para sua atividade pro-
dutiva imposta pelo próprio poder público em nome do bem comum.

4. A APLICAÇÃO DO MODELO MULTIFUNCIONAL  NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO DE 2002

A delimitação das atividades rurais, mesmo dentro do novo paradigma, con-
tinua essencial, para que exista uma maior coerência dentro do sistema jurídico 
e se beneficiem com o enquadramento os reais empresários rurais. Atualmente, 
agrega-se às funções clássicas definidas para a propriedade rural (econômica 
e social) a função de proteção dos recursos e do patrimônio natural existente 
na propriedade e em determinadas regiões, pois se sabe que a manutenção de 
ambientes naturais ou parcialmente conservados garante a produção contínua 
dos serviços naturais e, mais recentemente, a manutenção da biodiversidade, 

13  MAMEDE, G. Empresa e atuação empresarial. São Paulo: Atlas, 2004. p. 89. Pactua do mesmo entendimento ao não 
considerar atividade extrativa mineral como rural, mas não estabelece um critério delimitador “Não alcança outras ativida-
des, ainda que exercidas fora do ambiente urbano, a exemplo da extração mineral.” Em sentido contrário, mas também sem 
critério para a inclusão, manifesta-se OLIVEIRA, C.M. Tratado de direito empresarial brasileiro. Campinas: LZN, 2004. p. 
411: “Certas atividades produtivas não são costumeiramente desenvolvidas em meio urbano, por razões de diversas ordens 
(materiais, culturais, econômicas ou jurídicas). São rurais, por exemplo, as atividades econômicas de plantação de vegetais 
destinadas a alimentos, fonte energética ou matéria-prima (agricultura, reflorestamento), a criação de animais para abate, 
reprodução, competição ou lazer (pecuária, suinocultura, granja, eqüinocultura) e o extrativismo vegetal (corte de árvores), 
animal (caça e pesca) e mineral (mineradoras)”. Acredita-se que, para a qualificação das atividades, o critério usado não foi 
a territorialização, caso  houvesse inclusão das mais diversas atividades”.
14  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 indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (BRASIL,Código de Defesa do Consu-
midor. Lei 8078, de 1990. Disponível em: <planalto.gov.br>. Acesso em:
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entendendo-se biodiversidade como a diversidade intra e interespecífica e a di-
versidade de ambientes.

Cabe ressaltar que o modelo que propicia a implementação da diversidade 
na agricultura não abandona a ligação com as atividades agrícolas conhecidas 
como principais, enquanto o modelo multifuncional refere-se à conservação e 
valorização e estas devem ser entendidas, em seu sentido amplo, como conser-
vação dos valores culturais, históricos, ambientais e paisagísticos próprios do 
mundo rural sem a necessidade de ligação com atividades agrícolas propria-
mente ditas.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

5.1 O legislador brasileiro optou pelo paradigma da multifuncionalidade ao invés 
da diversidade, a preocupação com a conservação e valorização do território rural 
é patente, neste sentido a escolha pelo modelo multifuncional da agricultura.

5.2 O  conceito de multifuncionalidade da agricultura é o reconhecimento explí-
cito de que a agricultura não é somente responsável pela produção de alimentos, 
mas também pela conservação dos valores culturais, históricos, ambientais e pai-
sagísticos próprios do mundo rural. 

5.3 A concretização da multifuncionalidade da agricultura proporciona a valori-
zação do território rural e enquadra-se dentro da gestão do desenvolvimento do 
território, portanto deve ser analisado o resultado de uma redefinição do contrato 
entre os empresários rurais e a sociedade;

5.4 Tanto a conservação como a valorização deve ter como escopo o ciclo biológi-
co, ou seja, ultrapassa-se o critério da agrariedade stricto sensu o qual se restrigia 
ao desenvolvimento do ciclo biológico, ou de uma de suas fases, para incluir a 
conservação e valorização desse ciclo.
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1. INTRODUÇÃO

Com a alteração do clima global, ficou claro que a interferência do homem 
tem alterado o equilíbrio natural do Planeta. Apesar dos avanços, a ciência ainda 
não consegue mensurar com precisão a extensão dos danos que o aquecimento glo-
bal poderá ocasionar e apenas projeta que o aquecimento global poderá, além do 
degelo das calotas polares e a alteração do ciclo hidrológico dos oceanos, provocar 
também alterações em diversos outros setores como na agricultura em virtude do 
aumento da erosão e da alteração dos períodos de florescência das plantas. 

Para estudar este problema, foi instituída em 1992 a Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre a Mudança Global do Clima durante a ECO92 (Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento) realizada no Rio 
de Janeiro. Ainda que prontamente os países tenham se comprometido com a 
redução das emissões conforme ficou demonstrado com a assinatura do Mandato 
de Berlim, por muito tempo não foram adotadas medidas efetivas para o controle 
das emissões. Apenas com o agravamento do problema, foram implementados 
mecanismos para conter a emissão de gases durante a terceira reunião da Con-
venção-Quadro realizada em 1997. O Protocolo de Quioto como ficou conhecido 
o documento discutido durante a reunião, determinou que os países membros se 
comprometeriam a reduzir em pelo menos 5% suas emissões em relação ao ano 
de 1990 (ano-base). 

O Protocolo de Quioto foi aberto para ratificação em 1997 durante a tercei-
ra reunião da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Global do 
Clima. Porém, sua entrada em vigor apenas aconteceu oito anos depois em feve-
reiro de 2005 após a ratificação da Rússia. É importante salientar que antes mesmo 
da entrada em vigor do Protocolo de Quioto, ou seja, antes que fossem exigíveis 
suas metas, diversos atores iniciaram a implementação de projetos para redução de 
emissões de gases do efeito estufa. Estes atores, membros do poder publico e da 
iniciativa privada de diversos países, ao promoverem a implementação destes proje-
tos garantiram efetividade aos instrumentos e metas previstas pelo Protocolo antes 
mesmo que houvesse uma hard law na forma de um costume internacional.

De acordo com o Protocolo de Quioto os países do Anexo I deveriam redu-
zir suas emissões através de projetos domésticos, ou, alternativamente, através 

Vol I-Profiss-book.indb   679 5/14/08   9:46:58 AM



680 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

da implementação de projetos desenvolvidos no âmbito dos mecanismos de flexi-
bilização em países que possuam ou não metas de redução. Em ambos os casos, 
quando houvesse significativa redução do volume de emissões, poderiam ser ge-
rados créditos de carbono. Estes créditos poderiam ser guardados para o cumpri-
mento de compromissos de redução posteriores ou negociados com as partes que 
não tivessem atingido as metas de redução de emissões.

Existem diferentes espécies de créditos de carbono. Os projetos desenvol-
vidos pelos países do Anexo I em seu próprio território, por exemplo, geram as 
chamadas Assigned Amount Units (AAU), por outro lado os créditos gerados pelos 
mecanismos de flexibilização podem ser as Certified Emission Reduction (CER) 
para os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, as Emission Reduction Units 
(ERU) quando a origem dos créditos forem os projetos de Implementação Con-
junta ou, por fim, as Removal Unit (RU) para projetos de uso do solo.  

Como vimos existem diversas espécies de créditos de carbono sendo co-
mercializados atualmente. Além dos créditos gerados segundo as metodologias 
estabelecidas no âmbito do Protocolo de Quioto, existem créditos que não estão 
diretamente vinculados às metas de redução estabelecidas pelo protocolo como é 
o caso dos créditos negociados pela Chicago Climate Exchange, os quais adotam 
metodologias diversas. Com o surgimento deste novo mercado, surgiu a discussão 
a respeito da natureza jurídica destes créditos. Para alguns, os créditos de car-
bono possuem a natureza jurídica de um direito, para outros, porém, os créditos 
de carbono representam uma nova espécie de commodity. Esta definição implica 
diretamente na forma de tributação dos créditos de carbono bem como na espé-
cie de contrato a ser firmado para a comercialização dos créditos conforme será 
apresentado. 

2. A EFETIVIDADE DO PROTOCOLO DE QUIOTO 

O Protocolo de Quioto foi aberto para assinatura durante a terceira Confe-
rência das Partes, em 1997, porém, para sua entrada em vigor, seria necessário 
que pelo menos 55 países1, membros da Convenção, ratificassem o Protocolo to-
talizando pelo menos 55 % do volume de gases emitido durante o ano-base. Esta 
meta apenas foi alcançada com a assinatura da Rússia em outubro de 2004, dando 
início a sua vigência em 16 de fevereiro de 2005 de acordo com o que dispõe o 
Artigo 25 do Protocolo2.

1  Os países Anexo I são os 36 países e economias em transição listados no Anexo I da Convenção Quadro para Mudança 
Global do Clima. Bielorussia e Turquia está listada no Anexo I, mas não no Anexo B, e Croácia, Liechtenstein, Mônaco 
e Eslovenia estão listados no Anexo B mas não no Anexo I. Na prática, contudo, Anexo I da Convenção e Anexo B do 
Protocolo de Kyoto são utilizados sem distinção. A relação completa dos países que compõe o Anexo I esta anexada ao 
trabalho. 
2  Artigo 25: Este Protocolo entra em vigor no nonagésimo dia após a data em que pelo menos 55 Partes da Convenção, 
englobando as Partes incluídas no anexo I que contabilizaram no total pelo menos 55 por cento das emissões totais de dió-
xido de carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo I, tenham depositado seus instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão. [...] BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Protocolo de Quioto. 2000. Disponível em: <http://
www.mct.gov.br/upd_blob/4193.pdf>. Acesso em: 12 out. 2005.
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Apesar do Protocolo ter iniciado sua vigência oito anos depois de sua pri-
meira ratificação, inúmeros atores adotaram iniciativas para reduzir suas emissões 
antes mesmo das obrigações estabelecidas pelo Protocolo de Quioto entrarem em 
vigor. Durante este período, o Protocolo de Quioto já possuía a efetividade, porém 
na forma de um costume internacional.

De acordo com Salem Nasser3,

“[...] o costume internacional se define como a prática geral aceita como sendo 
direito. Dessa definição se extraem os dois elementos do costume: o factual, 
que é a prática, e o psicológico, que é a aceitação, a opinio juris. Em princípio, 
a menos que estejam presentes os dois elementos, não se estará em presença de 
costume internacional. Ao menos a priori, para que se possa considerar a prá-
tica como geral e para que esta receba a aceitação obrigatória juridicamente, 
a prova do tempo é essencial.”

Durante a fase que antecedeu o início da vigência do Protocolo, caracteriza-
da ainda pela carência de força jurídica, o Protocolo de Quioto, portanto, alcançou 
efetividade na forma de um costume internacional em grande parte graças ao co-
mércio de créditos de carbono. O elemento factual defendido por Nasser, estava 
caracterizado através da implementação de projetos de redução sem que houvesse 
obrigatoriedade e o elemento psicológico a medida em que os atores envolvidos 
reconheciam as obrigações estabelecidas pelo Protocolo antes mesmo de sua en-
trada em vigor. 

As transações de créditos de carbono no âmbito do Protocolo de Quioto 
iniciaram em 2001, segundo registro do Banco Mundial. Durante o ano de 2003, 
por exemplo, foram negociadas 78 milhões de toneladas de CO2 equivalente, en-
quanto apenas nos primeiros cinco meses de 2004, o volume negociado chegou 
a 64 milhões de toneladas. A análise destas informações, indica que a partir de 
2001, as Partes passaram a reconhecer as obrigações estabelecidas pelo Protocolo 
de Quioto. O desenvolvimento de projetos de redução de emissões, ainda que não 
fossem exigíveis como uma hard law, ganharam efetividade na forma de um cos-
tume fomentando a participação de um numero cada vez maior de atores. 

Desta forma, podemos afirmar que muito da efetividade alcançada pelo Pro-
tocolo de Quioto se dá com o fim da chamada fase pré e o início da comerciali-
zação dos créditos de carbono instituídos pelo Protocolo de Quioto como um dos 
mecanismos de flexibilização. O comércio de carbono não atua diretamente no 
cumprimento da obrigação principal estabelecida pelo Protocolo de Quioto, qual 
seja, a redução do volume de emissão dos gases do efeito estufa. Porém, apesar 
disso, o comércio de carbono tornou-se um mecanismo fundamental para a efe-
tivação das metas previstas pelo Protocolo de Quioto e conseqüente melhoria do 
meio ambiente pelas razões que serão apresentadas no próximo capítulo.

Após o inicio da vigência do Protocolo de Quioto em fevereiro de 2005, 
as obrigações, que até então eram reconhecidas como um costume internacio-

3  NASSER, Salem Hikmat. Fontes e normas do direito internacional: um estudo sobre a soft law. São Paulo: Atlas, 2005.
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nal, tornando-se uma hard law. A partir deste momento, as medidas estabelecidas 
para o controle de emissões e obrigações acessórias como a troca de informações, 
tecnologia e recursos entre os países do norte e do sul para o desenvolvimento de 
políticas para proteção do clima ganharam força.

Como um tratado, foram previstas penalidades a quem descumprisse as 
obrigações previstas pelo Protocolo de Quioto. O Estado que descumprir seus 
compromissos estará sujeito a sanções, a serem impostas posteriormente pela 
Conferência das Partes, a qual avaliará a freqüência com que o país descumpre 
as regras de implementação, a gravidade do descumprimento e se houve ou não 
falta de capacidade e oportunidade para a parte ter descumprido essas regras. As 
penalidades poderão ser desde a exclusão de acordos comerciais ligados ao pro-
tocolo ou, por exemplo, o aumento da meta para o segundo período que passará a 
ser multiplicada por 1,34.

3. OS CRéDITOS DE CARBONO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Um dos principais instrumentos trazidos pelo Protocolo de Quioto, foi a 
possibilidade dos projetos de redução de emissões gerarem créditos, os chamados 
créditos de carbono. Assim como os mecanismos de desenvolvimento limpo e as 
implementações conjuntas, o comércio de emissões é um dos chamados mecanis-
mos de flexibilização instituído no âmbito do Protocolo de Quioto para auxiliar 
os países signatários membros do Anexo I a alcançar suas metas de redução de 
emissão. 

No entanto, o comércio de emissões apresenta características próprias que 
o diferencia dos demais mecanismos flexíveis. Enquanto os mecanismos de de-
senvolvimento limpo e as implementações conjuntas têm como propósito o cum-
primento da obrigação principal estabelecida pelo Protocolo de Quioto, ou seja, 
a redução de emissões de gases do efeito estufa, o comércio de carbono atua de 
forma indireta em relação a esta obrigação e, assim pode ser considerado como 
um mecanismo de flexibilização incidente já que sua atuação não vincula-se dire-
tamente a obrigação principal estabelecida no Protocolo de Quioto.

Cabe observarmos também que, diferente dos projetos desenvolvidos na 
chamada fase pré ou voluntária do Protocolo que não geravam créditos, os proje-
tos implementados e que permitiam a geração de créditos de carbono passaram a 
contar com maior certeza científica por utilizar metodologias de mais fácil men-
surabilidade tornando mais fácil a aferição do volume de emissões evitado ou 
seqüestrado da atmosfera e assim demonstrando com mais clareza o volume de 
emissões evitado reduzido ou seqüestrado.

Com o início do comércio de emissões, um maior número de atores passou a 
interessar-se pela adoção de iniciativas para a redução das emissões aumentando 
assim o fluxo de informação, tecnologia e o próprio volume de emissões reduzi-

4  AMORIM, Cristina. Nunca se pensou em MDL como cornucópia. Jornal Estado de São Paulo, 13 fev. 2005. Caderno 
Vida & Saúde, p. A14.
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das. Graças ao comércio de carbono, o problema do aquecimento global deixou 
de ser apenas tratado localmente por poucos paises com capacidade para realizar 
estudos e implementar projetos na área e alcançou abrangência global fortalecen-
do a atuação de atores em diversos países independente da existência de metas de 
redução, consoante ao Princípio da Cooperação Internacional.    

Assim como o Princípio da Cooperação Internacional, os projetos de redu-
ção de emissões também são estabelecidos de acordo com o Princípio do Desen-
volvimento Sustentável. Este princípio aparece expressamente no artigo segundo 
do Protocolo de Quioto5, o qual estabelece às partes o dever de cumprir seus com-
promissos de redução de emissão através do aumento da eficiência energética, o 
incentivo a promoção de formas sustentáveis de agricultura e a redução gradual 
de incentivos fiscais e subsídios para os setores emissores de gases entre outras 
diretrizes.

4. OS SISTEMAS DE REDUÇÃO DE EMISSÕES

As responsabilidades dos países membros da Convenção são comuns, porém 
diferenciadas. Enquanto os países em desenvolvimento possuem apenas obriga-
ções assessórias de cooperação, os países Anexo I possuem a obrigação de reduzir 
sua emissão de gases do efeito estufa em pelo menos 5% do volume total emitido 
durante o ano base. Para alcançar estas metas de redução, os Países Anexo I po-
dem implementar projetos domésticos ou, alternativamente, aplicar um dos meca-
nismos de flexibilização. Tais sistemas de redução são estruturados de acordo com 
o sistema de cap-and-trade ou de acordo com o sistema de baseline-and-credit. 

No âmbito desses sistemas de redução de emissão, os projetos desenvolvidos 
pelos países do Anexo I em seu próprio território que superarem sua meta geral ou 
os projetos desenvolvidos de acordo com um dos Mecanismos de Flexibilização 
previstos pelo Protocolo de Quioto dariam origem a créditos, os quais poderiam 
ser negociados no Mercado de Carbono ou guardados para os próximos períodos 
de compromisso. 

Os projetos executados pelos países Anexo I em seu próprio território, por 
exemplo, aplicam o chamado sistema de cap-and-trade. Nos programas baseados 
neste sistema, são estabelecidos limites de emissão pelo Agente Regulador e, a 
partir destes valores, são distribuídos os créditos aos participantes6. Porém, quan-
do forem utilizados os mecanismos de flexibilização para o cumprimento das me-
tas de redução, o sistema aplicado será o de baseline-and-credit7. Em programas 

5  Artigo 2: Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus compromissos quantificados de limitação e redução de emis-
sões assumidos sob o Artigo 3, a fim de promover o desenvolvimento sustentável, deve: (a) Implementar e/ou aprimorar 
políticas e medidas de acordo com suas circunstâncias nacionais, tais como: (i) o aumento da eficiência energética em 
setores relevantes da economia nacional [...] BRASIL, 2000.
6  UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. An emerging market for the environment: a guide to emissions 
trading. 2002. Disponível em: <http://www.uneptie.org/energy/publications/pdfs/EmissionsTrading-Feb03.pdf>. Acesso 
em: 23 out. 2005. p.13
7  CARBON FINANCE WORLD BANK. State and trends of the carbon market: 2004. Washington: CF, 2004. Disponível 
em: <http://carbonfinance.org/docs/carbonmarketstudy2004.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2005. p.9
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que utilizam este sistema há uma livre distribuição dos créditos de emissão entre 
os participantes respeitando apenas as metas específicas dos projetos. 

No sistema de cap-and-trade, quando a emissão de carbono for inferior ao 
limite de emissões estabelecido, os participantes poderão negociar as permissões 
excedentes, auxiliando outros a alcançarem as metas de emissão ou armazená-las 
para serem utilizadas posteriormente. Este sistema tem como principais atributos 
a eficiência para alcançar os limites de emissão e a facilidade pela qual podem ser 
quantificadas as reduções8. 

Neste sistema cada Parte é responsável por atender ao limite de emissão 
estabelecido de acordo com os procedimentos e sob a supervisão do Agente Re-
gulador designado pela Conferência das Partes. Os participantes de programas de 
cap-and-trade devem também reportar as transferências de permissões ocorridas 
e verificarem a propriedade dos créditos negociados9.

São exemplos de créditos constituídos através do sistema de cap-and-tra-
de as Assigned Amount Units (AAUs), instituídas pelo Protocolo de Quioto, e as 
permissões criadas no âmbito do Programa de Comércio de Emissões da União 
Européia10. Em virtude do dever imposto aos países do Anexo I de cumprir pelo 
menos parte de suas metas de redução com a implementação de projetos domésti-
cos, estas são as principais unidades utilizadas para o cumprimento das metas de 
emissão estabelecidas pelo Protocolo de Quioto. 

Este sistema pode ser implementado com sucesso em um grande número 
de casos. Nos Estados Unidos, o programa para comercialização de dióxido de 
enxofre (SO2) gerado pela chuva ácida utiliza este sistema. Este é o maior e mais 
bem sucedido programa de comércio de emissões sob o sistema de cap-and-trade. 
Além deste podemos citar o Regional Clean Air Incentives Market (‘RECLAIM’) 
para comércio de permissões de NO e SO na área de Los Angeles. A partir da sóli-
da experiência adquirida na gestão destes dois sistemas para captação de emissões 
é que foi estruturado o sistema para cumprimento das metas dos países signatários 
do Protocolo que compõe o Anexo I11. 

Assim como a União Européia, Canadá e Noruega, ambos paises do Anexo 
I, estão desenvolvendo programas domésticos de cap-and-trade como parte de 
sua estratégia para alcançar as metas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto, mas 
admitem a utilização de cotas de project-based como mecanismo complementar 
para alcançar parte de sua meta12.

O sistema de baseline-and-credit é utilizado, por exemplo, nos Projetos de 
Implementações Conjuntas e nos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo pre-

8  CORNER HOUSE. Carbon trading: avoiding market collapse. 10 Oct. 2002. Disponível em: <http://www.gci.org.uk/
articles/C&CAvoidsMarketCollapse.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2006. p.1.
9  UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. International rules for greenhouse gas emis-
sions trading: defining the principles, modalities, rules and guidelines for verification, reporting and accountability: execu-
tive summary. Genebra: United Nations, 1998., p. 9.
10  CARBON FINANCE WORLD BANK, 2004, p. 9
11  HEPBURN, Cameron; BROWN, Chester. Privatising the commons?: a global greenhouse emissions trading regime at 
COP-6. 2000. Disponível em: <http://www.economics.ox.ac.uk/members/cameron.hepburn/commons.pdf>. Acesso em: 
15 jan. 2006. p. 10.
12  CARBON FINANCE WORLD BANK, 2004, p. 10.
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vistos pelo Protocolo de Quioto13. Este sistema pressupõe que o volume de emis-
sões será reduzido de acordo com a metodologia específica de cada projeto. As 
reduções de emissão do projeto são comparadas com o volume que poderia ser 
emitido na ausência deste e assim seriam gerados os créditos, ou seja, as meto-
dologias aprovadas estabelecem o cenário em que opera o projeto e qual seria o 
volume de emissão na ausência do projeto e o produto desta operação resulta no 
volume de emissão que será reduzido.

Diferente do comércio de permissões geradas através do sistema de cap-
and-trade, o comércio de créditos gerados por projetos sob o sistema de baseline-
and-credit pode ocorrer mesmo na ausência de um Agente Regulador: sendo um 
acordo entre o comprador e o vendedor suficiente para a transação14. 

Uma das críticas opostas a este sistema é a de que, além dos riscos e incerte-
zas intrínsecas a qualquer novo mercado, o sistema de baseline-and-credit envolve 
riscos adicionais a compradores, vendedores, corretores e demais participantes do 
mercado principalmente em razão de seus títulos não estarem vinculados a uma 
meta real, mas apenas aos limites determinados pela metodologia do projeto. 

Seja através de projetos baseados no sistema de cap-and-trade ou no sistema 
de baseline-and-credit, a tendência é que sejam mantidas e até mesmo ampliadas 
as políticas para redução de emissões para os próximos períodos. Estes sistemas 
podem ser supranacionais, como é o caso do sistema criado no âmbito da Con-
venção Quadro das Nações Unidas para Mudança Global do Clima, nacionais ou 
até mesmo infranacionais. O volume de carbono retirado da atmosfera já alcança 
alguns bilhões de toneladas e tende a aumentar gradativamente ate o início do 
primeiro período de compromisso.

5. A NATUREZA JURÍDICA DOS CRéDITOS DE CARBONO

A definição da natureza jurídica dos créditos de carbono ainda é objeto de 
grande controvérsia, principalmente pela doutrina nacional. Parte da doutrina en-
tende que os créditos de carbono representam um direito, levando alguns a qua-
lificarem os créditos de carbono como o direito de poluir, os quais seriam trans-
feridos através de contratos de cessão. De outro lado, há os que defendam que os 
créditos de carbono representam uma nova espécie de commodity e, assim como 
as commodities tradicionais, seriam negociadas através de contratos de compra e 
venda no Mercado de Futuro.

Em verdade, cada um dos mecanismos estabelecidos pelo Protocolo de 
Quioto para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa possuem 
requisitos, procedimentos e geram diferentes tipos de crédito. Quando os projetos 
desenvolvidos pelos países Anexo I em seu próprio território gerarem excedentes 
de redução constituirão certificados chamados de Assigned Amount Units (AAU). 
Os projetos que forem desenvolvidos de acordo com um dos mecanismos de fle-

13  CORNER HOUSE, 2002, p. 1.
14  CARBON FINANCE WORLD BANK, 2004, p. 9.
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xibilização constituirão títulos denominados Certified Emission Reduction (CER) 
quando implementados em projetos no âmbito dos Mecanismos de Desenvolvi-
mento Limpo, Emission Reduction Unit (ERU) quando forem gerados por ativi-
dades de implementação conjuntas e projetos relacionados ao uso do solo ou ao 
seqüestro de carbono darão origem a créditos específicos denominados Removal 
Units (RMU).

A natureza dos créditos de carbono tem repercussões, por exemplo, sobre 
quais serão os tributos incidentes sobre as operações de transferência dos créditos, 
sua contabilização e qual será o instrumento contratual adequado (contrato de 
cessão para direitos e contrato de compra e venda para commodities). 

Analisaremos inicialmente a natureza dos créditos gerados em projetos do-
mésticos pelos países Anexo I do Protocolo levando em conta o mecanismo e o 
sistema pelo qual são gerados os créditos de carbono. Em seguida, a partir dos 
mesmos critérios, analisaremos dos créditos de carbono gerados através da imple-
mentação de projetos baseados nos mecanismos de flexibilização.

5.1 Os Créditos de Carbono como Direitos de Emissão

Como dito, os países que compõe o Anexo I do Protocolo de Quioto devem 
reduzir seu volume de emissão em pelo menos 5% do volume emitido durante o 
ano base. Para tanto, devem implementar projetos em seu território, conforme o 
sistema de cap-and-trade gerando as chamadas Assigned Amount Units (AAU), 
ou alternativamente utilizar um dos mecanismos de flexibilização previstos pelo 
Protocolo de Quioto. 

Os países do Anexo I são os únicos que possuem metas de redução de emis-
são estabelecidas. Assim, se considerarmos aquela premissa jurídica trazida pela 
teoria da reciprocidade jurídica a qual prescreve que a cada direito, haverá uma 
obrigação correspondente, poderemos entender que as AAU são em verdades os 
direitos correspondentes a obrigação de redução de emissões estabelecida aos pa-
íses do Anexo I pelo Protocolo de Quioto. Desta forma, a transferência das AAU 
podem ser considerada como a transferência do direito não exercido de emissão 
destes gases. 

As AAU surgem através da implementação do projetos sob o sistema de cap-
and-trade. Assim, os países signatários do Protocolo de Quioto que compõe o 
Anexo I tem o direito de emitir um determinado volume de gases. Havendo redu-
ção de emissões em valor superior ao limite estabelecido, as partes poderão trans-
ferir os direitos de emissão para outros que não tenham cumprido suas metas ou 
guardar os créditos para serem utilizados em outros períodos de compromisso.  

Amyra El Khalili define os créditos de carbono indistintamente como certi-
ficados que autorizam o “direito de poluir”, os quais poderão ser comercializados 
entre os países desenvolvidos para auxiliá-los no cumprimento de suas metas15. 

15  KHALILI, Amyra. O que são créditos de carbono? 2001. Disponível em: <http://www.anbio.org/bio/biodiver_art110.
htm>. Acesso em: 12 dez. 2005. p. 2.
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Esta troca do “direito de poluir” deve ser feita, portanto, através de contratos de 
cessão em função da natureza do objeto, qual seja, a de um direito. 

Porém, não nos parece lógico acreditar que os créditos de carbono, em es-
pecial as AAU, representam o direito de poluir. Em verdade, tais créditos repre-
sentam o volume de carbono que deixou de ser emitido e, portanto, em nada 
correspondem ao direito de poluir. Da mesma forma, seria controvertido conce-
bermos a existência do direito de poluir se há em nosso ordenamento pena previs-
ta para aqueles que incorrerem no crime de poluição previsto pelo artigo 54 da Lei 
9.605/99 que regulamenta os crimes ambientais. Assim, não nos parece possível 
definir os créditos de carbono em hipótese alguma como o direito de poluir, mas 
sim, como títulos representativos do direito não exercido de emissão de acordo 
com as metas de redução de emissão previamente estabelecidas.

5.2 A Evolução do Conceito de Commodities e os Créditos de Carbono

O conceito de transações de commodities envolve um acordo, uma transfe-
rência, um pagamento e uma garantia. Estudos feitos sobre mercados primitivos 
como o comércio de arroz em Osaka durante o século 17 e de trigo em Chicago 
durante o século 19 sugere que a commodity deve ser cuidadosamente definida an-
tes que a operação comece. Uma vez feito isso, um mercado para venda imediata 
de produtos se desenvolverá, seguido dos mercados de opções e de futuros16. 

O conceito de commodity tem mudado com o passar do tempo. No século 
12, ele era entendido como um volume padrão para produtos agrícolas primários 
ou produtos de metal que pudessem ser estocados. Na segunda metade do século 
20, o sucesso de commodities como o óleo de soja e suco de laranja eliminaram 
da definição a palavra “primário”. No mesmo sentido, o sucesso de mercados 
futuro para porcos e gado eliminaram a idéia de estocagem. Os mercados de troca 
de moeda eliminaram, por fim, o conceito de volume e expandiram a definição de 
commodity para incluir um meio de troca. Quando aumentou o interesse por mer-
cados de futuro, commodities expandiram-se para incluir mecanismos financeiros 
e o interesse por cotações futuras17.

A rápida evolução do conceito de commodity ainda não acabou. Pelo contrá-
rio está claro que a emergência de um mercado para créditos de emissões estabe-
lecem agora uma nova commodity18. 

Considerando que já foi definida a natureza jurídica das Assigned Amount 
Unit, resta analisarmos a natureza jurídica das unidades criadas a partir dos meca-
nismos de flexibilização, ou seja, as Certified Emission Reductions, as Emission 

16  UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Controlling carbon dioxide emissions: the 
tradeable permit system. Geneva: United Nations, 1995. Disponível em: <http://r0.unctad.org/ghg/download/other/con-
trollingco2.pdf>. Acesso em: 15 out. 2005. p. 18.
17  UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Controlling carbon dioxide emissions: the 
tradeable permit system. Geneva: United Nations, 1995. Disponível em: <http://r0.unctad.org/ghg/download/other/con-
trollingco2.pdf>. Acesso em: 15 out. 2005. p. 18.
18  Ibid., p. 19.
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Reduction Units e, em relação as projetos de uso ou reuso da terra, as Removal 
Units. Os mecanismos de flexibilização foram criados como instrumentos aces-
sórios para auxiliar os países do Anexo I a cumprirem seus compromissos de 
redução de emissões. A adoção destes instrumentos é uma faculdade e não uma 
obrigação imposta aos países desenvolvidos para alcançarem suas metas. Da mes-
ma forma, a utilização dos mecanismos de flexibilização deve ser suplementares 
as iniciativas domésticas. 

As Assigned Amount Units surgem apenas quando o volume de redução do 
projeto exceder a meta que havia sido estabelecida. Por outro lado, os créditos 
gerados a partir destes mecanismos não correspondem apenas ao volume exce-
dente, pois não estão vinculados a uma meta geral. De acordo com o sistema de 
baseline-and-credit os projetos devem obedecer apenas a uma meta específica, 
definida pela metodologia de linha de base aplicada ao projeto.

A metodologia de linha de base representa um determinado cenário do qual 
o projeto de redução de emissões faz parte. Assim, de acordo com o critério de 
adicionalidade, a diferença entre as emissões do projeto e aquelas que haveriam 
caso este projeto não existissem correspondem ao volume de certificados que será 
obtido pelo projeto. 

Considerando que a obrigação depende do cenário sob o qual foram cons-
tituídos os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo ou as Implementações Con-
juntas, seus créditos não representam uma obrigação e assim não correspondem a 
um direito de seus titulares. Os créditos de carbono formados a partir da aplicação 
dos mecanismos de flexibilização correspondem portanto a uma mercadoria, uma 
nova espécie de commodity que pode ser utilizada de forma suplementar pelos 
Países do Anexo I para alcançar suas metas de redução de emissões. Como uma 
commodity, o rito adequado para transferir sua propriedade é através de um con-
trato de compra e venda. 

Estes créditos de carbono, portanto, são commodities que representam a 
quantidade de emissões de GEE emitidas licitamente por um Estado Parte do 
Protocolo. Esses títulos, no entanto, ainda não foram definidos pela Conferência 
das Partes como de natureza jurídica pública ou privada, por serem um misto de 
proteção de um bem público (a atmosfera terrestre) necessário à saúde humana e 
um instrumento de certificação de valores capaz de ser trocado comercialmente 
sem a interferência estatal19. Assim, a commodity criada pelo sistema de baseline-
and-credit seria uma commodity híbrida combinando o efetivo volume reduzido 
de emissão e provas do seqüestro de carbono20. 

No Brasil, predomina o entendimento de que os créditos de carbono gerados 
no âmbito dos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo são commodities. O pró-
prio Projeto de Lei nº 4.425 de 2004 o qual dispunha sobre os incentivos fiscais 
a serem concedidos às pessoas físicas e jurídicas que invistam em projetos de 

19  CALSING, Renata de Assis. O protocolo de Quioto e o direito ao desenvolvimento sustentável. 2004. Disponível em: < 
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_71/Artigos/artigo_Renata.htm>. Acesso em: 24 ago. 2005. p. 7.
20  CORNER HOUSE, 2002, p. 1.
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Mecanismo de Desenvolvimento Limpo atualmente arquivado estabelecia a res-
peito de sua natureza jurídica que os créditos de carbono são títulos com natureza 
jurídica de valores mobiliários sujeitos a regulação, fiscalização e sanção pela 
Comissão de Valores Mobiliário – CVM. 

Além disso, a prática tem fortalecido o entendimento de que os certificados 
de emissões reduzidas bem como outros títulos gerados a partir da aplicação dos 
mecanismos de flexibilização são commodities. A própria comercialização deste 
títulos no mercado tem sido feita através dos Mercados de Mercadorias e Futuros 
de acordo com as regras aplicadas às commodities tradicionais. 

Como visto no sistema de baseline-and-credit, os limites são estabelecidos 
pelo próprio projeto. Da mesma forma, neste sistema não há necessidade que as 
negociações sejam intermediadas por um Agente Regulador, sendo suficiente um 
simples acordo de vontade entre o comprador e o vendedor. Parece-nos lógico, 
portanto, que os créditos gerados pelos mecanismos de flexibilização representem 
uma nova espécie de commodity. 

Enquanto não houver uma manifestação oficial da Conferência das Partes 
a respeito da natureza jurídica dos créditos de carbono, esta decisão deve ser to-
mada em âmbito nacional pelas Autoridades Nacionais Designadas. Está decisão 
será importante para reduzirmos as incertezas existentes no ambiente regulatório 
nacional e assim facilitar a captação de recursos externos e impulsionar os pro-
jetos de redução do volume de emissões de gases do efeito estufa para reduzir os 
efeitos do aquecimento global. 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Apesar do comércio de emissões ser um mecanismo eminentemente econô-
mico, vem exercendo um papel fundamental para que as metas de redução de 
emissão previstas no Protocolo de Quioto sejam alcançadas. 

6.2 Os créditos gerados através da aplicação de sistemas de cap-and-trade pos-
suem a natureza jurídica de um direito. De acordo com a estrutura deste sistema, 
estes certificados representam o direito de emissão não exercido, ou seja, repre-
sentam o volume de redução superior a meta estabelecida para a parte no período. 
Assim, no âmbito do Protocolo de Quioto, reputamos a natureza jurídica de um 
direito aos créditos gerados pelos países do Anexo I em seu próprio território, as 
chamadas assigned amount units.

6.3 Por outro lado, os créditos gerados através da implementação de projetos no 
âmbito dos mecanismos de flexibilização cuja estrutura obedece ao sistema de 
baseline-and-credit possuem a natureza jurídica de uma commodity. Assim as 
certified emission reduction e as emission reduction units geradas respectivamen-
te pelos mecanismos de desenvolvimento limpo e implementações conjuntas são 
exemplo desta nova espécie de commodity.
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6.4 Para corroborar a definição da natureza jurídica dos créditos de carbono apre-
sentada, podemos observar o disposto na teoria da reciprocidade jurídica. Se con-
siderarmos que a todo direito corresponde a uma obrigação, poderemos então de-
finir que apenas constituem-se direitos os créditos de carbono gerados por aqueles 
que possuem obrigações de redução de emissão, sendo os demais, portanto, defi-
nidos como uma nova espécie de commodity.

6.5 O comércio de emissões pode ser definido como um mecanismo de flexibili-
zação incidente em relação aos demais mecanismos flexíveis descritos pelo Proto-
colo de Quioto, pois não está diretamente associado ao cumprimento da obrigação 
principal prevista pelo Protocolo. 
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1. INTRODUÇÃO

A degradação ambiental é um problema que acompanha o homem há muito 
tempo. Embora tenhamos de admitir que a questão ambiental ainda não faz parte 
das prioridades das pessoas, é preciso reconhecer a necessidade da conscientiza-
ção de que, se essas pessoas não tiverem um comportamento reativo em relação 
às questões ambientais, elas enfrentarão o risco de muito em breve assistir a um 
colapso ambiental. 

Atenta a essa questão, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Am-
biente, reunida no Rio de Janeiro de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmou a De-
claração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 
adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e, buscando avançar a partir dela, 
proclamou a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, estabelecendo no princípio 10 que a melhor maneira de tratar das questões 
ambientais é assegurando a participação de todos os cidadãos interessados por 
meio de acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, “inclusive no 
que diz respeito à compensação e reparação de danos”.

Portanto, promover a reparação do dano ambiental é uma das importantes tarefas 
do Poder Público e da sociedade, e sua consecução depende da adoção de regras ade-
quadas, razoáveis e eficientes para a apuração da responsabilidade civil ambiental.

Essa, portanto, a razão da escolha de tão relevante e atual tema a ser desen-
volvido neste trabalho que é o do instituto da responsabilidade civil ambiental, 
enfrentando a problemática em torno do estabelecimento do nexo causal para 
ensejar o dever de reparação do dano ambiental.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

Como chama a atenção Carlos andré Birnfeld1, é oportuno salientar que a 
responsabilidade civil por danos ambientais é tema com desenvolvimento recen-

1  BIRNFELD, Carlos André.  Algumas perspectivas sobre a responsabilidade civil do poluidor por danos ambientais. In: 
MORATO LEITE, José Rubens; BELLO FILHO, Ney de Barros. Direito ambiental contemporâneo. São Paulo: Manoel, 
2004, p. 366-367.
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te, pois, até no final da década de 70 do século passado, a responsabilidade civil 
só se caracterizava pela deterioração ao patrimônio privado, ao direito individual 
de propriedade.

Lembra édis Milaré2 que, inicialmente, imaginou-se que a teoria da culpa 
poderia resolver os problemas referentes aos danos ambientais. Todavia, com o 
tempo percebeu-se que as regras clássicas da responsabilidade previstas na legis-
lação civil não ofereciam proteção suficiente e adequada ao meio ambiente, dada 
a natureza difusa desse bem e a dificuldade da prova da culpa do poluidor. Fez-se 
então necessária a implementação de instrumentos legais eficazes à tutela jurídica 
do dano ambiental para resolver o problema da insuficiência das regras clássicas 
da responsabilidade civil. 

Em matéria ambiental, a culpa é bastante difícil de ser demonstrada, pois a 
prova da conduta intencional ou negligente muitas vezes é quase impossível. Se a 
responsabilidade ambiental fosse subjetiva, uma vez não havendo prova da culpa, 
ficaria excluído o dever do infrator de responder pelo dano.

Por tal razão fundamental, a teoria da culpa foi afastada da responsabilidade 
civil ambiental, tendo, pois, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 
6.938/81, no § 1º do art. 143). 

Da análise do dispositivo supramencionado, percebe-se que o legislador fez 
referência à obrigação de indenizar “independentemente de existência de culpa”, 
adotando, portanto, a responsabilidade civil objetiva. Assim, doutrina e jurispru-
dência nacional acolheram pacificamente a responsabilidade civil ambiental base-
ada na responsabilidade objetiva. 

Conforme estabelece Álvaro luiz valery Mirra4, essa norma foi poste-
riormente reforçada pelo disposto no § 3º do art. 225 da Constituição Federal de 
1988, o qual determina que “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”.

Paulo affonso leMe MaChado5 aponta ainda duas normas que prevêem 
expressamente a responsabilidade civil objetiva, a Lei de Responsabilidade por 
Dano Nuclear (art. 4º, caput, da Lei n. 6.543, de 17-10-1977) e a Convenção 
Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por 
Óleo, de 1969, promulgada pelo Decreto n. 79.347, de 28 de março de 1977.

2  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 2007, p. 896.
3  Art. 14.
§ 1° Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência 
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, efetuados por sua atividade. O Minis-
tério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos 
causados ao meio ambiente.
4  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. A noção do poluidor na Lei 6.938/81 e a questão da responsabilidade solidária do Estado 
pelos danos ambientais causados por particulares. In: Leituras complementares de direito ambiental. José Roberto Marques 
(Org.). Salvador: Juspodium, 2008, p. 13.
5  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 336.
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édis Milaré6 afirma categoricamente que, “segundo a ótica objetivista, para 
tornar efetiva a responsabilização, basta a prova da ocorrência do dano e do vín-
culo causal deste com o desenvolvimento – ou mesmo uma mera existência – de 
uma determinada atividade humana”.

Portanto, uma vez escolhida pelo legislador de forma expressa, assim como 
pela jurisprudência e doutrina, a responsabilidade objetiva para o infrator, confor-
me ensina Annelise Steigleder7, o nexo de causalidade passa a ser o pressuposto 
em que se concentram os maiores problemas referentes à responsabilização pelo 
dano ambiental. Isso porque o dano pode ser resultado de várias causas concor-
rentes, simultâneas e sucessivas.

Não obstante a uniformidade acerca do acolhimento do caráter objetivo da 
responsabilidade civil ambiental, ainda não há consenso sobre a teoria da natureza 
do risco que fundamenta essa responsabilidade no ordenamento jurídico brasi-
leiro. Conforme demonstraremos a seguir, defendemos a possibilidade da apli-
cação das excludentes do nexo causal, afastando-nos da teoria do risco integral 
como fundamento da responsabilidade civil ambiental. Não queremos com isso, 
contudo, propagar a diminuição do rigor da responsabilidade objetiva por dano 
ambiental nem contrariar o esforço desenvolvido por parte dos integrantes mais 
expressivos da doutrina do direito ambiental brasileiro, mas sim sugerir uma linha 
diferente de argumentação jurídica para chegarmos a um caminho mais seguro de 
responsabilização dos causadores de dano ao meio ambiente.

2.1 Teoria Da Natureza Do Risco Que Fundamenta A Responsabilidade Civil Objetiva 
Ambiental

Os limites e possibilidades da assunção dos riscos pelo empreendedor é que 
fazem levantar o questionamento acerca da aplicação ou não das excludentes do 
nexo causal. Pelo risco integral, todo risco deve ser internalizado pelo processo 
produtivo, e, pelo risco criado, apenas os fatores de risco que apresentem pericu-
losidade devem ser considerados para fins de imposição da responsabilidade.

Muitos doutrinadores, entre eles édis Milaré, Paulo affonso leMe Ma-
Chado, antônio herMan v. BenjaMiM, sergio Cavalieri filho e outros, defendem 
que, em termos de responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a responsa-
bilidade é objetiva sob a modalidade do risco integral, não se admitindo a aplica-
ção de quaisquer das excludentes do nexo causal. 

Por essa teoria, substitui-se o liame entre uma atividade adequada e o resul-
tado lesivo pelo liame entre a existência de riscos inerentes a determinada ativi-
dade e o dano ambiental.

A tendência da doutrina ambiental, ressalta josé afonso da silva8, é no sen-
tido de não aceitar as clássicas excludentes da responsabilidade.

6  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit., p. 897.
7  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 
196.
8  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 315.
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sergio Cavalieri filho9, afirmando que a responsabilidade civil ambiental é 
fundada no risco integral, ressalta que, “Se fosse possível invocar o caso fortuito ou a 
força maior como causas excludentes da responsabilidade civil por dano ecológico, 
ficaria fora da incidência da Lei a maior parte dos casos de poluição ambiental”.

édis Milaré afirma categoricamente que adota a teoria do risco integral: “Nada 
obstante acoimada de radical, parece fora de dúvida ter-se vinculado a responsabi-
lidade objetiva, em tema de tutela ambiental, à teoria do risco integral, que atende à 
preocupação de se estabelecer um sistema o mais rigoroso possível (...)”10. 

A teoria do risco integral tem como fundamento a percepção de que a ati-
vidade é realizada em proveito de uma pessoa, física ou jurídica, devendo esta 
assumir os riscos daquela. Para essa teoria o nexo de causalidade é mera conexão 
entre a atividade e o dano. Todos os riscos abrangidos pela atividade deverão ser 
internalizados no processo produtivo.

Paulo affonso leMe MaChado em princípio parece adotar a teoria do risco 
integral, contudo apresenta uma posição mais flexível ao admitir que a respon-
sabilidade civil ambiental poderá ser afastada na hipótese em que, presentes as 
causas excludentes do nexo causal de caso fortuito e força maior, seja produzida 
prova de que era impossível evitar ou impedir os efeitos do fato: “Quem alegar o 
caso fortuito ou a força maior deve produzir a prova de que era impossível evitar 
ou impedir os efeitos do fato necessário – terremoto, raio, temporal, enchente”11.

Os críticos à teoria do risco integral, dentre eles andreas Krell12, toshio 
MuKai13 e Paulo de Bessa antunes14 (este último defensor da impossibilidade de 
construção abstrata de uma teoria geral aplicável), destacam que a responsabilida-
de civil objetiva sob a modalidade do risco integral é extremada e confere uma su-
per proteção ao meio ambiente, impondo cegamente o dever de reparar o dano. 

Acrescentamos como crítica à adoção dessa teoria que o risco integral no 
âmbito da responsabilidade civil pelo dano ambiental pode causar prejuízos in-
calculáveis ao empresário, que poderá ser responsabilizado por danos que nem 
sequer contribuiu indiretamente. 

Outros doutrinadores defendem a responsabilidade civil objetiva na moda-
lidade do risco criado, em que se admite a aplicação das excludentes de fato de 
terceiro, da força maior e do caso fortuito, pois contribuem para o rompimento 
do curso causal. 

O grande diferencial entre essas duas teorias – risco integral e risco criado – 
é exatamente a possibilidade ou não de aplicar as excludentes da responsabilidade 

9  CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed. rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p. 152.
10  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit., p. 897-898.
11  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental, cit., p. 337.
12  KRELL, Andreas Joachim. Concretização do dano ambiental. Objeções à teoria do “risco integral”. Disponível em: 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1720&p=1. Acesso em 13-1-2007. 
13  MUKAI, Toshio. Responsabilidade civil objetiva por dano ambiental com base no risco criado. Disponível em: http://
www.oab.org.br/comissoes/coda/files/artigos/%7B2A131C28-7CA1-4DF1-8A5D-5FD2A6E457B0%7D_Responsabili-
dade%20civil%20objetiva%20por%20dano%20ambiental%20com%20base%20no%20risco%20criado.pdf. Acesso em: 
13-10-2007.
14  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 
206-207.
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civil, quais sejam os fatos de terceiros, o caso fortuito e a força maior, quando 
forem causas únicas da ocorrência do dano.

Assim, uma conseqüência importante dessa linha de fundamentação da res-
ponsabilidade objetiva pelo dano ambiental com base na teoria do risco criado 
é a possibilidade de admitir fatores capazes de excluir ou diminuir a responsa-
bilidade como: o caso fortuito e a força maior, o fato criado pela própria vítima 
(exclusivo), a intervenção de terceiros e, em determinadas hipóteses, a licitude da 
atividade poluidora. 

Segundo annelise steigleder15, a teoria do risco criado é adotada em di-
versos países, tais como Alemanha, Espanha, Itália, França, Portugal, e no direito 
comunitário.

Os doutrinadores que optam pela teoria do risco criado divergem acerca do 
limite da aplicação dessas excludentes. Há quem entenda que tais excludentes po-
dem ser aplicadas irrestritamente. Outros, contudo, entendem haver limites para 
a aplicação delas.

Para alguns, nos casos de desenvolvimento de atividade de risco, dever-se-á 
responder por todo e qualquer dano, não podendo incidir qualquer das excluden-
tes de responsabilidade (risco integral). Nesse sentido annelise steigleder16, ao 
afirmar que “há uma posição intermediária, que nos parece a mais correta, que 
admite apenas a força maior e o fato de terceiro como causas excludentes, eis que 
consistem em fatos externos, imprevisíveis e irresistíveis, nada tendo a ver com 
o riscos intrínsecos ao estabelecimento...”, contudo, desde que não se “trate de 
empresa exploradora de atividade de risco”.

O problema desse posicionamento é a definição do que poderia ser considera-
do  uma atividade de risco a ponto de ensejar a inaplicabilidade das excludentes.

Em linha semelhante a esta última corrente, há quem defenda – nesse sen-
tido, MarCelo aBelha17 – a possibilidade de aplicação apenas das excludentes 
de caso fortuito e força maior, não se admitindo, contudo, a alegação de risco de 
desenvolvimento. Portanto, para esse autor apenas aqueles riscos normalmente 
imprevisíveis poderiam afastar o nexo causal. 

As autoras ana luCi esteves grizzi, Cintya izilda BergaMo, Cynthia fer-
ragi hungria e josePhine eugenia Chen18 defendem a possibilidade da aplicação 
das excludentes, contudo não de forma automática. Sustentam que as excludentes 
do nexo causal podem ser aplicadas de forma a afastar a responsabilidade civil 
ambiental, desde que comprovado em cada caso concreto, de forma irrefutável, 
que era impossível evitar ou impedir a ocorrência do dano. Ou seja, faz-se neces-
sário analisar se foram respeitados pelo suposto poluidor os princípios da preven-
ção e da precaução. Entendimento semelhante ao adotado pelo Professor Paulo 
affonso leMe MaChado 19, que, contudo, diz adotar a teoria do risco integral.

15  STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Op. cit., p. 200.
16  Idem, ibidem, p. 212.
17  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 293.
18  GRIZZI, Ana Luci Esteves et al.. Responsabilidade civil ambiental dos financiadores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 28-29.
19  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental, cit., p. 337.
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andreas Krell20, defendendo a adoção da teoria do risco criado, aponta o 
exemplo do direito estrangeiro alemão21.

toshio MuKai22 adota a teoria do risco criado ao afirmar que não há que falar 
em responsabilidade de um eventual poluidor se houve ação de terceiros na causa 
do dano ambiental, assim como se decorreu de caso fortuito (evento causado pela 
ação humana de terceiros) ou força maior (evento causado pela natureza). Nos 
termos da legislação ambiental, especialmente o art. 3º23, IV, da Lei n. 6.938/81, 
apenas poderemos falar em responsabilização de alguém se ficar comprovada a 
ação efetiva – atividade –, direta ou indireta, desse alguém. 

fernando noronha24 afirma existir uma nova categoria de responsabilidade, 
a par da subjetiva e da objetiva (exigindo nexo de causalidade) que é a respon-
sabilidade objetiva agravada. Por essa categoria não seria qualquer demonstração 
de ocorrência de caso fortuito ou força maior que liberaria o responsável. Aqueles 
casos fortuitos e de força maior que puderem ser considerados riscos típicos da ati-
vidade não excluem a obrigação de indenizar. A responsabilidade objetiva agravada 
também teria como fundamento um risco de atividade, assim como a responsabi-
lidade objetiva comum, contudo o risco considerado é bem mais específico. Nessa 
responsabilidade se prescinde de nexo de causalidade adequado entre o fato do res-
ponsável e o dano, em contrapartida exige-se que este guarde estreita conexão com 
a atividade exercida. É o que chama de responsabilidade objetiva agravada.

Paulo de Bessa antunes25 não admite a responsabilidade ambiental por fato 
de terceiro, pois esta somente é acolhida em nosso direito quando expressamente 
prevista em lei. Não é apenas a existência da atividade que enseja a responsabi-
lidade pelo dano ambiental. Para ele a responsabilidade deve ser examinada em 
cada caso concreto, pois as situações são diversas, o que impede a construção 
abstrata de uma teoria geral aplicável.

Da análise da doutrina que enfrenta a questão da natureza do risco que fun-
damenta a responsabilidade civil ambiental, percebemos que muitos doutrinado-

20  KRELL, Andreas Joachim. Concretização do dano ambiental. Objeções à teoria do “risco integral”. Disponível em: 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1720&p=1. Acesso em: 13-1-2007. 
21  A Lei Federal de Responsabilidade Civil Ambiental (Umwelthaftungsgesetz, de 10.12.1990) da Alemanha de 1990 (...) 
introduziu uma responsabilidade objetiva, baseada no risco criado, de determinadas fontes poluidoras (sobretudo instala-
ções industriais) para danos nos “meios” ecológicos ar, solo e água. A lei estabelece uma presunção de causalidade entre 
determinadas atividades poluidoras e o dano, para mudar a notória situação de inferioridade dos prejudicados e os seus 
problemas de comprovação do nexo causal. 
Porém, o próprio texto legal determina que a presunção de causalidade não se aplica se a instalação está sendo explorada 
“de forma regular”, o que é o caso quando são respeitadas as obrigações particulares como normas, autorizações e ordens 
executórias administrativas (§§ 2º e 3º). Essa “presunção” de que não existe um dano ambiental, contudo, pode ser con-
trariada no caso concreto. 
22  MUKAI, Toshio. Responsabilidade civil objetiva por dano ambiental com base no risco criado. Disponível em: http://
www.oab.org.br/comissoes/coda/files/artigos/%7B2A131C28-7CA1-4DF1-8A5D-5FD2A6E457B0%7D_Responsabili-
dade%20civil%20objetiva%20por%20dano%20ambiental%20com%20base%20no%20risco%20criado.pdf. Acesso em: 
13.10.2007.
23  Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental.
24  NORONHA, Fernando. O nexo de causalidade na responsabilidade civil. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de 
Janeiro: Padma, ano 4, v. 14, p. 65, abr./ jun.2003, p. 65.
25  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, cit., p. 205-206. 
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res, a exemplo de édis Milaré e Paulo affonso leMe MaChado, em um primeiro 
momento, declaram-se adeptos da teoria do risco integral, que não permite a apli-
cação de excludentes para afastar a responsabilidade, contudo, depois, passam a 
prever exceções em que se admite a possibilidade de afastar a responsabilidade 
civil ambiental. Outros como annelise steigleder e MarCelo aBelha, parecem 
adotar a teoria do risco criado, mas não admitem a aplicação irrestrita das exclu-
dentes do nexo causal.  

Pensamos que, em regra, não se poderia falar em responsabilidade de um 
eventual poluidor, na causa do dano ambiental, se houve ação de terceiros, ou 
um caso fortuito ou força maior, pois não se pode admitir que a responsabilidade 
civil pelo dano ao meio ambiente absorva todos os fatos da vida, afastando-nos, 
portanto, da adoção da teoria do risco integral26 e admitindo a aplicação das ex-
cludentes do nexo causal. 

É preciso, contudo, diferenciar a ocorrência de fatos que quebram o nexo 
causal da ocorrência de concausas, que não eliminam a relação de causalidade. 

Concausas são causas que concorrem para o resultado, podendo ser preexis-
tentes, concomitantes ou supervenientes, e não eliminam a relação de causalidade. 
Concausa, ensina julio faBBrini MiraBete27, “ é a outra causa, que, ligada à pri-
meira, concorre para o resultado, preexistentes ou concomitantes com a do agen-
te, nunca exclui a imputação, já que não há o rompimento da cadeia causal entre 
a conduta dele e o resultado”. Entende, contudo, o autor que apenas as concausas 
supervenientes têm o condão de desfazer a relação de causalidade ao afirmar que 
se a causa superveniente estiver fora do desdobramento físico necessário, normal, 
“o agente não é punido pelo resultado; se estiver ela dentro desse desdobramento 
necessário, o agente é responsável pelo evento” 28. 

A nosso ver as considerações feitas pelo ilustre penalista, relativamente às 
concausas, também devem repercutir no âmbito cível.

Assim, para atribuição de uma conduta típica ao agente, deverá sempre ha-
ver nexo causal entre a sua ação ou omissão e o dano, considerando-se, pois, para 
a sua apuração, aqueles fatos mencionados que implicam a ruptura desse nexo. 

3. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL: O PROBLEMA DO NEXO 
CAUSAL

toshio MuKai29 aponta dois pressupostos da responsabilidade civil ambien-
tal: a existência do dano ambiental e o seu nexo causal com a ação ou omissão do 

26  RUSCH, Erica. Responsabilidade civil pela produção dos organismos geneticamente modificados – OGM’s Revista do 
Programa de Pós-graduação em direito da Universidade Federal da Bahia. Salvador-BA, n. 13, 2006.
27  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005, v. 1, p. 113-114.
28  MIRABETE, Julio Fabbrini. Idem, ibidem.
29  MUKAI, Toshio. Responsabilidade civil objetiva por dano ambiental com base no risco criado. Disponível em: http://
www.oab.org.br/comissoes/coda/files/artigos/%7B2A131C28-7CA1-4DF1-8A5D-5FD2A6E457B0%7D_Responsabili-
dade%20civil%20objetiva%20por%20dano%20ambiental%20com%20base%20no%20risco%20criado.pdf. Acesso em: 
13-10-2007.
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pretenso responsável que seja causa eficiente30 capaz de gerar o prejuízo causado. 
Nesse sentido também édis Milaré31, ao exigir, para pleitear a reparação do dano 
ambiental, a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade. 

Em que pese o respeito à opinião dos ilustres doutrinadores, entendemos que 
deve ser incluído como pressuposto da responsabilidade civil ambiental a conduta 
ou atividade, que poderá ser lícita ou ilícita. A ação32, aponta Maria helena di-
niz33, é “elemento constitutivo da responsabilidade”, sendo, portanto, pressuposto 
indispensável à configuração da responsabilidade civil. Nesse sentido Bruno al-
Bergaria34 aponta que “os pressupostos da responsabilidade civil ambiental são a 
ação ou omissão, a relação de causalidade (nexo causal) e o dano ao meio ambien-
te, compreendendo o meio ambiente no sentido amplo da concepção”.

A análise do dano ambiental será feita de forma aprofundada no Capítulo III 
do presente trabalho, quando estudaremos a reparação do dano ambiental. Passe-
mos, então, a analisar o pressuposto do nexo causal.

O estabelecimento do nexo de causalidade no direito ambiental é de grande 
dificuldade, pois a relação entre o desenvolvimento de uma atividade e o bem am-
biental passa por diversos fatores. Além disso, os efeitos da poluição geralmente 
são difusos, decorrentes de reações e fontes múltiplas.

O nexo causal, como já afirmara antonio herMan BenjaMin35, é considerado 
o calcanhar de Alquiles da responsabilidade civil pelo dano ambiental.

Muito embora seja unânime o reconhecimento da complexidade do tema, é 
de grande relevância a sua abordagem para o estudo da responsabilidade. Como 
ressalta gustavo tePedino36, a matéria tem grande relevo, sobretudo nas hipóte-
ses de causalidade múltiplas, ou concausas. Traremos aqui, então, rápidas idéias 
sobre o assunto, que é a “pedra angular no esqueleto do princípio da responsabili-
zação do poluidor”37, recorrendo também às fontes mestras da ciência penal, que 
demonstrou ter desenvolvido maior evolução científica no estudo do tema.

Um dos pontos mais difíceis da responsabilidade civil, aponta fernando 
noronha38, é “saber que danos acontecidos podem ser considerados causados por 
um determinado fato”. Muitas vezes é difícil saber se a contribuição de um fato 
para o dano é suficiente para ser considerado como gerador deste, como também 
muitas vezes diversas são as causas que ensejam a ocorrência de um dano.  

30  Causa eficiente entendemos como sendo a causa idônea para a realização do evento, conforme adotado pela teoria da 
causalidade adequada analisada nas páginas seguintes.
31  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, cit., p. 901.
32  Considerado o “ato humano, comissivo ou omissivo, voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente ou de 
terceiro, ou o fato de animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando o dever de satisfazer os direitos do 
lesado”, conforme define Maria Helena Diniz, op. cit., p. 37.
33  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 2,Op. cit., 
p. 37.
34  ALBERGARIA, Bruno. Direito ambiental e a responsabilidade civil das empresas. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 
140. 
35  Trata-se de posição apresentada em aula do Curso de Pós-graduação de Direito Ambiental da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo em dezembro de 2007. 
36  TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre nexo de causalidade. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC, Rio de Janeiro: 
Padma, ano 2, v. 6, p. 3, abr./ jun. 2001, p,. 3.
37  Expressão utilizada por Marcelo Abelha em Elementos, cit., p. 313. 
38  NORONHA, Fernando. Op. cit., p. 54.
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Se considerarmos um exemplo bastante comum, que é o dos conglomerados 
industriais, veremos de forma bastante clara a dificuldade para a apuração do nexo 
causal. Isso porque, em razão do grande número de empresas com atividade po-
tencialmente poluidora na mesma localidade, não será nada fácil identificar qual 
delas foi a responsável pela emissão que provocou o dano.

MarCelo aBelha39 a respeito do assunto informa que o problema do nexo 
causal se apresenta sob dois prismas, um abstrato e um concreto. O problema 
abstrato é “saber se existe ou não liame (nexo de causalidade) entre a atividade 
da pessoa e o dano ambiental existente, tendo em vista a existência de concausas, 
causas sucessivas, causas concomitantes etc.”. E o problema concreto é “a com-
provação (no mundo dos fatos) de que o liame afirmado como existente realmente 
aconteceu”.

Iniciaremos enfrentando o problema abstrato e para tanto se faz necessária 
uma análise das teorias da causalidade para identificarmos qual deve ser aplica-
da no âmbito da responsabilidade civil ambiental. Essas teorias procuram saber, 
dentre todos os fatores que ensejaram a ocorrência do dano, quais devem ser con-
siderados determinantes. 

Muitas são as teorias sobre o nexo de causalidade, duas, todavia, ganharam 
destaque e serão objeto de estudo no presente trabalho: a teoria da equivalência 
das condições e a da causalidade adequada. 

Para a teoria da equivalência das condições (conditio sine qua non), de-
senvolvida pelo criminalista alemão von Buri, todas as causas de um dano são 
equivalentes, ou seja, todos os elementos que concorrem para a realização do 
dano são considerados causas. Não há, portanto, distinção entre causa, concausa, 
ocasião e condição.

César roBerto BitenCourt40 afirma que para essa teoria “Todo fator – seja 
ou não atividade humana – que contribui, de alguma forma, para a ocorrência do 
evento é causa desse evento”. Nesse contexto, para se verificar a causa do resulta-
do deve-se fazer o chamado juízo hipotético de eliminação, que consiste em eli-
minar mentalmente a conduta ou fato. Nesse processo, se o resultado não ocorrer, 
a conduta (ou fato) é causa, ao contrário, se ocorrer, não será causa.

Essa teoria, ressalta este autor, tem a desvantagem de levar ad infinitum a 
pesquisa da causa. No direito penal, contudo, essa cadeia causal será sempre limi-
tada pelo dolo ou culpa. 

fernando noronha41 assevera que essa teoria é, ainda hoje, considerada 
substrato essencial da causalidade no direito penal, estando manifestada, por 
exemplo, no art. 1342 do Código Penal, contudo, no âmbito da responsabilidade 
civil, levaria a uma obrigação absurda de indenizar, sobretudo em se tratando de 
responsabilidade objetiva, em que muitas vezes nem sequer há conduta humana e 

39  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 316.
40  BITENCOURT, César Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1, p. 243-244.
41  NORONHA, Fernando. Op. cit., p. 57-58.
42  “Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, só é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a 
ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”.
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quando há o elemento culpa é irrelevante. Assim, nas palavras de MarCelo aBe-
lha43, essa teoria faz “justiça perante os olhos da vítima”.

Entende fernando noronha44 que o art. 40345 do Código Civil afastou a 
aplicação no nosso ordenamento jurídico da teoria da equivalência das condições, 
pois sustenta que apenas serão indenizáveis os prejuízos e lucros cessantes consi-
derados “efeito direto e imediato” do inadimplemento da obrigação.

Pela teoria da causalidade adequada, desenvolvida pelo filósofo von Kries, 
a causa é a condição capaz de produzir, por si só, o resultado. Como afirma fer-
nando noronha46 “uma condição deve ser considerada causa de um dano, quan-
do segundo o curso normal das coisas poderia produzi-lo”; as demais condições 
seriam circunstâncias não causais. Não é qualquer fato que será uma causa, mas 
sim uma ação capaz de realizar o evento. Não basta que a eliminação mental ex-
clua a produção do resultado; é preciso que a conduta seja, em abstrato, capaz de 
produzi-lo. Assim, nem todo antecedente é causa.

fernando noronha47 diz que a adequação existirá quando se puder dizer 
que o dano verificado é conseqüência normalmente previsível do fato que estiver 
em causa. E, para determinar se o dano é conseqüência normalmente previsí-
vel do fato, deve-se recorrer ao que ele chama de prognose retrospectiva. Nesse 
exercício, “o observador coloca-se no momento anterior àquele em que o fato 
ocorreu e tenta prognosticar, de acordo com as regras da experiência comum, se 
era normalmente previsível que o dano viesse a ocorrer. Se concluir que o dano 
era imprevisível, a causalidade ficará excluída”. Se for normalmente previsível, a 
causalidade será adequada.

flavio augusto Monteiro de Barros48 ressalta que o fato para se apresentar 
como causa deve ser idôneo para a realização do evento e que “Essa teoria restrin-
ge a relevância do fato como causa, só reconhecendo como causa aqueles fatos 
que, segundo a experiência comum, são idôneos para a produção do evento”.

MarCelo aBelha49 aponta como crítica à teoria da causalidade adequada o 
fato de que o sentido de adequação é extremamente subjetivo, e, dessa forma, a 
solução da problemática ficaria a critério do julgador.

Pensamos que o art. 3º, IV50, da Lei n. 6.938/81 parece adotar a teoria da 
causalidade adequada para a apuração do nexo causal apto a ensejar a respon-
sabilidade civil do poluidor, ao exigir relação direta ou indireta entre o dano e 
atividade do poluidor.

43  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 319.
44  NORONHA, Fernando. Op. cit., p. 58.
45  Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 
lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.
46  NORONHA, Fernando. Op. cit., p. 65.
47  Idem, ibidem.
48  BARROS, Flavio Augusto Monteiro. Direito penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 1.
49  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 321.
50  Art. 3° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade 
causadora de degradação ambiental.
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A exigência da relação direta ou indireta entre o dano e a atividade do po-
luidor evidencia que nem todas as causas têm relevância para a ocorrência do 
dano, mas somente aquela que direta ou indiretamente foi determinante para essa 
ocorrência.

Nesse sentido, MarCelo aBelha51 afirma que o art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/81 
demonstra ter sido adotada “a teoria da causalidade adequada para a apuração do 
nexo causal”. E entende que essa teoria atende ao critério de justiça porque “o 
juízo de adequação, conquanto tenha alguns parâmetros de convicção, outorga ao 
magistrado, verificador do caso concreto, qual (ais) a (s) causa (s) teria (m) sido 
responsável (eis), digo, adequada (s), para causar o dano sofrido”52.

No Supremo Tribunal Federal (RE n. 130.764-1/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Mo-
reira Alves, j. em 12-5-1992), aponta gustavo tePedino53, prevalece a teoria da cau-
salidade direta ou imediata, conhecida como teoria da interrupção do nexo causal, 
pois considera que o art. 1.06054 do Código Civil de 1916 definia essa teoria.

Sucede que as proposições teóricas da causalidade não contentavam por 
completo os juristas e não resolviam todas as situações senão deixando sempre 
um traço de indecisão.

Surge, então, como verdadeira alternativa ao problema da causalidade a im-
putação objetiva, que tem por escopo mudar a relação causal absolutamente física 
(material) em uma relação de caráter valorativo ou normativo. Essa teoria atua 
conjuntamente com a causalidade física, completando-a e fornecendo solução 
adequada às hipóteses em que as doutrinas naturalistas não apresentam resposta 
satisfatória.

A relação de causalidade diferencia-se da imputação objetiva, pois naquela, 
ensina daMÁsio e. de jesus55, “procura-se estabelecer um liame no mundo natural 
entre o comportamento e o resultado também natural (conseqüente necessário); 
nesta, equaciona-se uma relação jurídica entre a conduta, um risco a bem jurídico 
e o resultado também jurídico (conseqüente prescritivo)”.

Imputabilidade, define josé de aguiar dias56, é o “complexo de condições 
em face das quais se pode atribuir determinado fato a alguém, para que este res-
ponda pelas suas conseqüências”.

Deixando de lado as divergências doutrinárias acerca do momento da verifi-
cação da imputação objetiva57, esclarecemos que adotamos o posicionamento no 
sentido de que ela deve ser apreciada depois do nexo de causalidade material.  

Assim, feita a apuração da existência do nexo de causalidade material, atra-
vés das premissas adotadas pela teoria da causalidade adequada, conforme expos-

51  Idem, ibidem, p. 293.
52  Idem, ibidem, p. 323.
53  TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 4.
54  “Art. 1.060. Ainda que a inexecução resulte do dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 
lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”.
55  JESUS, Damásio E. de. Imputação objetiva. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 33.
56  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o Código Civil de 2002 por 
Rui Berford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 10.
57  Sobre o assunto recomendamos a leitura de Damásio E. de Jesus, Momento de verificação da presença da imputação 
objetiva, Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4407. Acesso em: 17-1-2008.
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to, deve ser verificado se o resultado pode ser objetivamente imputado ao agente 
para então caracterizar a sua responsabilidade. 

A imputação objetiva tem por escopo determinar a possibilidade de imputar 
a responsabilidade de alguém em face de uma conduta que cria um perigo ou risco 
a um bem juridicamente relevante e a realização de um resultado. Relaciona-se 
com o nexo normativo entre a conduta criadora de relevante risco proibido e o 
resultado jurídico.

Vivemos em uma sociedade de riscos, mas riscos que são permitidos pela 
ordem jurídica. Sobre o assunto, daMÁsio e. de jesus58 esclarece que “A tolerância 
para a realização da conduta criadora de risco advém das estruturas sociais, que, por 
intermédio de diferentes critérios, disciplinam o que é lícito e o que é desaprovado”. 
É possível, no entanto, que o sujeito, realizando uma conduta referente a um risco 
permitido, venha objetivamente dar causa a um resultado naturalístico danoso. 

Pela teoria da imputação objetiva, afirma andré luís Callegari59 qual “só é 
objetivamente imputável um resultado causado por uma ação humana (no sentido 
da teoria da condição) quando dita ação criou um perigo juridicamente desaprova-
do que se realizou no resultado típico”. O ponto de partida dessa teoria é a subs-
tituição da relação de causalidade, como único fundamento da realização entre a 
ação e o resultado.

Ensina o autor que “a seqüência da comprovação da imputação objetiva re-
quer que em primeiro lugar se estabeleça uma relação de causalidade entre um 
resultado típico e uma determinada ação. Em seguida, deve-se verificar: 1º) se esta 
ação no momento de sua execução constituía um perigo juridicamente desapro-
vado (se era socialmente inadequado) e 2º) se esse perigo é o que se realizou no 
resultado típico produzido”.

O autor aponta ainda que a imputação será excluída quando: (i) faltar a re-
alização do perigo; (ii) faltar a realização do risco não permitido; (iii) houver 
resultados que não estão cobertos pelo fim de proteção da norma de cuidado.

Faltará a realização do perigo se, ainda que o autor o crie para o bem prote-
gido, o resultado se produzirá não como efeito da realização desse perigo, senão 
só em conexão causal com o mesmo.

Faltará a realização do risco não permitido quando não se ultrapassar o limi-
te da autorização e, assim, não se criar um perigo não permitido. É pressuposto da 
imputação objetiva o perigo não permitido. 

“Compreende-se por risco permitido – demonstra o autor – uma conduta 
que cria um risco juridicamente relevante, mas que de modo geral (independente-
mente do caso concreto) está permitida e, por isso, diferentemente das causas de 
justificação, exclui a imputação ao tipo objetivo”60.

O resultado não estará coberto pelo fim de proteção da norma de cuidado quan-
do mesmo que tivesse sido adotada essa norma (p. ex.: dever de consultar um especia-

58  JESUS, Damásio E. de. Imputação objetiva, cit., p. 41.
59  CALLEGARI, André Luís. Imputação objetiva: lavagem de dinheiro e outros temas do direito penal. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2001, p. 19.
60  Idem, ibidem, p. 25.
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lista) o resultado ocorresse. A finalidade de proteção da norma de cuidado é reduzir 
o perigo de lesão ao bem jurídico. Nesse contexto, se a ocorrência do resultado for 
independente da adoção da norma de cuidado, a imputação objetiva estará excluída.

Por outro lado, questão que ainda não está pacificada é se haverá ou não 
imputação objetiva quando a conduta imprudente (que deixou de observar a nor-
ma de cuidado) produziu um aumento do perigo para o objeto da ação (teoria do 
incremento do risco). Entendemos que haverá imputação objetiva, pois pensamos 
que deve ser incentivado o cumprimento da norma de cuidado, uma vez que a sua 
observância aumenta a possibilidade de salvaguarda do bem jurídico.

A autora ana Perestrelo de oliveira61, da Universidade de Lisboa adota a 
teoria da conexão do risco para apuração da responsabilidade civil ambiental, de 
acordo com a qual  “o resultado deve ser imputado ao agente quando a conduta 
do autor tenha criado ou aumentado um risco juridicamente não permitido e esse 
risco se tenha vindo a materializar no resultado lesivo”. Para a autora, por meio da 
teoria da conexão de risco exclui-se a imputação quando este não seja criado ou 
aumentado para o bem jurídico, sobretudo quando há uma diminuição do risco ou 
quando o risco criado se situa numa esfera de risco permitido ou, ainda, nos casos 
em que o resultado não é materialização do risco criado, mas de outro risco a que 
o comportamento do agente é alheio. Segue concluindo que “o dano ambiental 
(seja em sentido amplo ou estrito) é imputável ao agente quando a conduta deste 
cria ou aumenta um risco não permitido ou previsto na fattispecie legal, sendo o 
resultado ou evento danoso materialização ou concretização desse risco”. A de-
monstração da criação/aumento do risco é bem distinta – o que é bem menos – da 
demonstração da causalidade naturalística.

Verifica-se que a teoria da conexão do risco, defendida pela autora, guarda 
muita semelhança com a teoria da imputação objetiva que aqui também é estudada, 
e que, aplicada no domínio ambiental, parece-nos trazer resultados satisfatórios. 

Dessarte, entendemos que essas teorias estudadas pelos penalistas também 
se aplicam ao âmbito civil – ambiental/civil. Concluímos, portanto, que, para a 
caracterização da responsabilidade civil ambiental, além da apuração do nexo de 
causalidade material, deve ser apurado se o resultado pode ser objetivamente im-
putado ao agente.

MarCelo aBelha62 traz importante recomendação para que seja pensado 
“um modelo que evite casuísmos, o que decerto traria uma insegurança jurídica”. 
E não seria fora de propósito lembrar, conforme ressaltado por lauriCio alves 
Carvalho Pedrosa63, que “O ordenamento jurídico existe para garantir a seguran-
ça, essa é a sua razão de ser” e que “O princípio da segurança jurídica contribui 
para que sejam promovidos os valores supremos da sociedade, ao exigir a edição 
e a boa aplicação das leis, decretos, portarias, atos administrativos etc.”.

61  OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Causalidade e imputação na responsabilidade civil ambiental. Coimbra: Almedina, 
2007, p. 73.
62  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos, cit., p. 319.
63  PEDROSA, Lauricio Alves Carvalho. Responsabilidade civil por risco de dano ao meio ambiente. Dissertação de Mes-
trado em Direito da Universidade Federal da Bahia, 2007, p. 93.
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Em síntese, no âmbito da responsabilidade civil ambiental, a determinação 
do nexo de causalidade e da identificação do responsável pelo dano é um desafio, 
e o desenvolvimento das teorias acima expostas e de tantas outras revela a busca 
pela efetividade na identificação dos responsáveis pela recuperação do dano am-
biental.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

Ao final do presente trabalho podemos apresentar as seguintes conclusões na 
ordem em que aparecem ao longo da exposição:

4.1 Em matéria ambiental, a culpa é bastante difícil de ser demonstrada, pois a 
prova da conduta intencional ou negligente muitas vezes é quase impossível. Por 
tal razão fundamental, a teoria da culpa foi afastada da responsabilidade civil am-
biental, tendo a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81),no § 
1º do art. 14, consagrado a teoria da responsabilidade civil objetiva;

4.2 Concluímos que, em regra, não se poderia falar em responsabilidade de um 
eventual poluidor se houve ação de terceiros, ou um caso fortuito ou força maior, 
na causa do dano ambiental, pois não se pode admitir que a responsabilidade 
civil pelo dano ao meio ambiente absorva todos os fatos da vida, afastando-nos, 
portanto, da adoção da teoria do risco integral e admitindo a aplicação das exclu-
dentes do nexo causal;

4.3 O estabelecimento do nexo de causalidade no direito ambiental é de grande 
dificuldade, pois a relação entre o desenvolvimento de uma atividade e o bem 
ambiental passa por diversos outros intermediários e os efeitos da poluição geral-
mente são difusos, decorrentes de reações e fontes múltiplas. Pensamos que o art. 
3º, IV, da Lei n. 6.938/81 parece adotar a teoria da causalidade adequada para a 
apuração do nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil do poluidor;

4.4 Feita a apuração da existência do nexo de causalidade material, por meio das 
premissas adotadas pela teoria da causalidade adequada, deve ser verificado se o 
resultado pode ser objetivamente imputado ao agente para então caracterizar a sua 
responsabilidade.
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1. INTRODUÇÃO

Existem interesses econômicos que tendem a se sobrepor aos interesses da 
conservação do ambiente nos países periféricos. Em geral os governantes justi-
ficam tal sobreposição em nome do desenvolvimento, da geração de postos de 
trabalho e tributos. Apenas em raras exceções é possível inverter esta lógica he-
gemônica perpetrada pelo capital e impedir a destruição de partes significativas 
do ambiente. Diante desta realidade inexorável reflito se existe uma condescen-
dência análoga no sacrifício do ambiente natural pela presença permanente de 
populações em Unidades de Conservação - UCs, antes ou depois da consolidação 
territorial. Muitas vezes ante a ausência de regularização fundiária as UCs se per-
petuam como abstrações geojurídicas e as populações residentes sacrificadas nos 
seus direitos mais elementares. Tais populações, denominadas nativas, locais ou 
tradicionais, limitadas nos direitos de uso, gozo e fruição das terras que ocupam 
por gerações em áreas abrangidas por alguma UC, tornam-se uma nova espécie 
de gente desclassificada: os desterritorializados ambientais ou os neo-excluídos 
da conservação do ambiente. 

Preservacionistas resistem à idéia de gente nas UCs, especialmente nas do 
grupo de Proteção Integral. Do outro lado conservacionistas defendem uma po-
sição conciliatória. Neste diapasão entre correntes filosófico-ambientalistas e, no 
calor da discussão em torno do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
– SNUC, no meado da década de 1990, o deputado estadual Carlos Minc aprovou 
na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro uma lei que, em síntese, assegura 
a permanência de populações nativas residentes em unidades de conservação do 
estado: nasce a Lei 2.393, de 20 de abril de 1995. 

Há quem se arvore contra a lei fluminense, sustentando seu confronto com 
o SNUC. E, por tal motivo, revogada tacitamente. Outros defendem sua eficácia, 
inclusive o Ministério Público do Rio de Janeiro, que a invoca na defesa das po-
pulações caiçaras residentes numa UC do Estado. 
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O objetivo deste trabalho é penetrar na atmosfera divergente entre a lei flu-
minense e o SNUC. Para tal analiso e comento a lei fluminense, contrapondo e 
valendo-me de conceitos transdisciplinares e legais, além de aspectos doutrinários 
e, principalmente, da Constituição Federal – CF 88, que trata o ambiente, a cultura 
e a dignidade humana no mesmo plano hierárquico.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

Entre o Projeto-de-lei – PL 2.892/92 e a efetiva sanção do Presidente da 
República na Lei 9.985/00 (SNUC) foram-se quase uma década tramitando no 
Congresso Nacional1. Rodrigues acentua que até o advento do SNUC “foi muito 
árdua a tarefa de conceituar Unidades de Conservação no direito brasileiro”2. As 
UCs eram instituídas com base em leis espalhadas pelo ordenamento jurídico e 
não haviam critérios sistemáticos. Entre os aspectos mais relevantes do SNUC e 
foco da presente abordagem está a relação com as populações residentes nos limi-
tes formais das UCs, que o SNUC passou a tratar como populações tradicionais.   

Grosso modo o debate ideológico entre conservacionistas e preservacionis-
tas orientou o SNUC na classificação das UCs em dois grupos: o de Proteção In-
tegral, contemplando os preservacionistas; e o de Uso Sustentável, contemplando 
os conservacionistas3. Em que pese tal divisão ideológica positivada no ordena-
mento jurídico pátrio, na prática os resultados não são considerados satisfatórios, 
pois as UCs, em sua grande maioria, independentemente da instância (federal, 
estadual ou municipal), continua pouco ou nada institucionalizada. Quase todas 
convivem, excetuando-se uma ou outra, com a presença ou pressão de populações 
residentes e atividades conflitantes intra unidade. Esta realidade não é diferente 
nas UCs estaduais do Rio de Janeiro4. A baixa institucionalização a que me refi-
ro está focada, especialmente, na ausência de consolidação territorial5 e na falta 
de um plano de manejo (ou na existência de um plano defasado que não atende 
à realidade da UC). Em qualquer caso a questão fundiária envolve a presença 
humana nas UCs (seja ela por tradicionais, nativos, locais ou outras denomina-

1  Sobre a história do SNUC ver MERCADANTE, Maurício. Uma década de debate e negociação: a história da elaboração 
do SNUC. IN: Direito ambiental da áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Antonia Pereira de 
Ávila Vio... (et al); coordenação, Antonio Herman Benjamin. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, 190-231.
2  ROGRIGUES, José Eduardo Ramos. Sistema nacional de unidades de conservação. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 23. Sobre Unidades de Conservação anterior ao SNUC ver o artigo deste autor: Aspectos jurídicos das 
unidades de conservação. Revista de Direito Ambiental, v 1, p. 107-141, 1996.
3  D´OLIVEIRA, Rafael Lima Daudt. O regime jurídico da reserva de desenvolvimento sustentável - RDS. In: Revista de 
Direito Ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, N. 41, p. 191-229, p. 192.
4  SATHLER, Evandro Bastos. A “desterritorialização subjetiva” e o “pacto da conservação” na perspectiva de uma geo-
grafia socioambiental. In: Áreas protegidas e inclusão social. Rodrigo Medeiros e Marta de Azevedo Irving (editores). Rio 
de Janeiro: volume 3, numero 1, 2007, 177-179. 
5  Consolidação territorial está num plano superior em relação à regularização fundiária, posto que esta focaliza o direito 
de propriedade, no sentido da titularidade X desapropriação, enquanto a consolidação territorial, por força da expressão 
territorial, engloba o uso do espaço nos seus múltiplos meios e formas, indiferentemente da titularidade civil sobre a área. 
Posseiros, no sentido mais extenso da expressão jurídica, abraçando quilombolas, caiçaras e indígenas, entre outros atores 
que efetivamente ocupam áreas abrangidas em UCs, encontram seus direitos recepcionados no âmbito da consolidação 
territorial mais do que na regularização fundiária. Ver neste sentido o Decreto 5.758/06, que trata do Plano Estratégico 
Nacional de Áreas Protegidas – PNAP. 

Vol I-Profiss-book.indb   706 5/14/08   9:47:03 AM



707Teses de Profissionais / Independent Papers

ções). E isto envolve ainda as pressões pela ocupação ou atividades em áreas no 
interior das UCs, que demandam a utilização de energia ou consomem recursos 
naturais (renováveis ou não), tais como a agricultura, a indústria imobiliária, o 
turismo, a mineração, as instalações militares etc. Estas áreas são denominadas 
“espaços de incerteza” por Sathler6. A incerteza existe na medida em que ocu-
pantes e os gestores não possuem uma posição clara sobre o que é possível ou 
não nestas áreas e, muitas vezes, os exatos limites jurisdicionais. No tocante à 
população (proprietários/posseiros) residente, esta possui diferentes territoriali-
dades, envolvendo direito de propriedade, disputas pela posse da terra, grilagem, 
utilização de recursos, fontes de energia, entre outras formas de poder sobre as 
áreas ocupadas. Esta população, quando atingida pela desapropriação, acaba viti-
mada pelo autoritarismo processual. A vida – especialmente dos indivíduos mais 
idosos – é transformada na maneira de ser, nas relações sociais e ambientais, 
tudo considerado idiossincrasias, alçadas para um segundo plano, principalmente 
tratando-se de grupos sociais vulneráveis, quando ocorre o que se pode chamar 
de “desconstrução do alicerce cultural ou de rompimento das raízes culturais”7. E 
quando não deflagrado o procedimento desapropriatório, a população fica sujeita 
a limitações administrativas (expressas ou gerais) e o Poder de Polícia do Estado 
na apuração de eventuais infrações administrativas. Tudo isto consome energia, 
gera burocracia e concorre com as iniciativas do estado em fazer cumprir a lei, ao 
mesmo tempo em que a desrespeita, ante a ausência da necessária regularização 
fundiária para a implantação das unidades (para aquelas em que é exigido o domí-
nio público), sem o que estas UCs se eternizam no papel e pouco ou mal cumprem 
seus objetivos institucionais. 

A Lei RJ 2.393/95, aqui tratada como lei fluminense, assegura a permanên-
cia de populações nativas residentes nas UCs sob sua jurisdição. Polêmica à parte, 
este trabalho tem em foco, principalmente, a diferença conceitual entre população 
nativa (denominação utilizada pela lei fluminense) e população tradicional (utili-
zada indefinidamente no SNUC). Não cuidaremos daquelas populações indígenas 
ou quilombolas, haja vista o tratamento constitucional diverso daqueles apenas 
considerados tradicionais. 

A conceituação do termo/expressão “população tradicional” no âmbito do 
SNUC foi vetada. Contudo, como veremos, seis anos mais tarde a Lei 11.284/06 e 
a Lei 11.428/06, bem como o Decreto 6.040/07 cuidaram desta matéria. Em qual-
quer caso a dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil (CF 88, artigo 1º, inciso III). Qualquer ato ou disposição que atente contra 
a dignidade humana será, irremediavelmente, inconstitucional.

6  Op. cit., p. 177. Os espaços de incerteza são as áreas particulares ou públicas ocupadas por proprietários e/ou posseiros, 
previamente à criação da UC, e que não são desapropriadas ou consolidadas territorialmente, na forma da lei, eternizando 
as limitações administrativas que, por vezes, inviabilizam a capacidade econômica da propriedade/posse sem a devida 
compensação. Este fenômeno é analisado na perspectiva de uma geografia socioambiental das áreas naturais protegidas.
7  SEIXAS, Gláucia Helena Fernandes; BARRETO FILHO, Henyo Trindade; TOSATO, José Augusto de Castro; LACER-
DA, Marcelo Oliveira; VILLAREAL, Myriam Jacqueline; IMBROISI, Ticiani. Eco-humanizando a regularização fundi-
ária. In: Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. Paul E. Little (org). São Paulo: Peirópolis; 
Brasília (DF): IIEB, 2003.
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3. LEI 2.393, DE 20 DE ABRIL DE 1995

Neste capítulo apresento a lei fluminense, incluindo seus parágrafos e inci-
sos, tecendo alguns comentários focados na doutrina, outras leis e na CF 88.

O artigo 18, caput, é analisado em quatro blocos: (i) o que trata da competên-
cia legal dos órgãos executores9 do Poder Executivo para assegurar a concessão de 
direito real de uso às populações denominadas nativas residentes nas UCs estaduais; 
(ii) reconhece como populações nativas aquelas residentes nas UCs por mais de 50 
anos; (iii) além dos 50 anos de residência estas populações devem depender para sua 
subsistência, direta e prioritariamente, dos ecossistemas locais; (iv) e condiciona tal 
dependência dos ecossistemas locais a uma utilização que garanta a preservação dos 
atributos essenciais de tais ecossistemas. Dois componentes merecem aprofunda-
mento: o termo “população nativa” e o “direito real de uso das áreas ocupadas”. Po-
pulação nativa, como a expressão deixa claro, é aquela população natural do lugar, 
que na acepção de Milton Santos, é uma porção da face da terra identificada por um 
nome10. Trata-se de uma vinculação pela origem, pela naturalidade, pelo nascimento 
em determinado lugar: um lugar identificado, com nome e localização definida. O 
termo é complementado por um lapso temporal de mais de cinqüenta anos, o que 
equivale a pelo menos três gerações11. Em resumo entende-se por população nativa 
aquela natural do lugar, no caso, do lugar inserido nos limites formais de uma UC 
estadual (RJ), por um período mínimo de cinqüenta anos. Pelo que se depreende na 
lei em comento, o recém nascido num lugar será nativo dele e terá somado à sua 
natividade o tempo e natividade de pelo menos seus pais e avós. Não se trata de uma 
conceituação absoluta, mas oferece, nesta perspectiva, pelo menos um horizonte 
para o reconhecimento das populações ditas nativas. 

O “direito real de uso das áreas ocupadas” merece detalhamento. Primeira-
mente, trata-se de um instrumento no qual o Poder Público, titular de uma área, 
concede a alguém ou grupo o direito de uso de uma área pública. Transfere o 
domínio útil, geralmente vinculado a obrigações que devem ser cumpridas para 
legitimar tal concessão: tais obrigações são articuladas no corpo da lei mais adian-
te. Ao prever tal instrumento, parte-se do princípio que a área ocupada pela po-
pulação nativa no interior da UC é pública (propriedade do estado). Isto remete 

8  Art. 1º - Fica o Poder Executivo através de seus órgãos competentes, autorizado a assegurar às populações nativas resi-
dentes há mais de 50 (cinqüenta) anos em unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro, o direito real de uso das 
áreas ocupadas, desde que dependam, para sua subsistência, direta e prioritariamente dos ecossistemas locais, preservados, 
os atributos essenciais de tais ecossistemas e cumpridas as exigências previstas na presente Lei. § 1º - A concessão do 
direito real de uso às áreas ocupadas, prevista no caput desse artigo, será inegociável por prazo indeterminado, podendo 
ser transferível apenas aos descendentes diretos somente se os mesmos também dependerem direta e prioritariamente 
destas mesmas áreas, vedadas a locação ou sublocação a outros interessados; § 2º - Como contrapartida deste direito as 
populações beneficiadas por esta Lei ficam obrigadas a participar da preservação, recuperação, defesa e manutenção das 
unidades de conservação; § 3º - Em nenhuma hipótese poderá ser concedido o direito real de uso de terra em áreas que 
sejam consideradas, por lei, como Reservas Biológicas.
9  Atualmente a atribuição pela gestão ambiental do Rio de Janeiro recai sobre a Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente – FEEMA, a Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF e a a Secretaria Estadual de Rios e Lagoas – SER-
LA. Tradicionalmente as UCs estaduais são administradas pela FEEMA e pelo IEF. Atualmente a FEEMA vem repassando 
para o IEF a incumbência da administração das UCs sob sua gestão, ainda que de forma compartilhada. Vale destacar que 
estes três órgãos estão em processo de fusão no Instituto Estadual do Ambiente – INEA, criado pela lei RJ 5.101/07, e que 
tem por objeto a unificação da administração ambiental no estado.
10  SANTOS, Milton. Por uma geografia nova. São Paulo: Hucitec, 1978, p. 121, 3ª edição.
11  MERCADANTE, op. cit.
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a análise a três possibilidades: (i) a área era pública previamente à decretação da 
UC, desconsiderando se a ocupação pela população nativa se dava ou não de for-
ma regular (aforamento). Neste caso a concessão do direito real de uso das áreas 
ocupadas consolida o território da UC, legitimando a permanência da população, 
com base na lei em tela, vez que não há que se falar em regularização fundiária, 
mas em consolidação territorial, por tratar-se de terra pública; (ii) a área era titu-
lada em nome da população nativa, individual ou coletivamente, assumindo-se, 
portanto, que o procedimento desapropriatório foi deflagrado e chegado a termo, 
transferindo para o Poder Público o domínio sobre a área. Ato contínuo a área é 
concedida (ou devolvido o uti fruendi à população ocupante) nos termos da lei em 
tela (conforme item “i”); (iii) a área é de domínio privado cuja titularidade recai 
sobre pessoa diversa daquela que a ocupa, no caso, a população nativa, aqui na 
qualidade de posseira da área em questão. Neste caso a desapropriação corre em 
face do proprietário (seja ele quem for) e a consolidação territorial corre em face 
do ocupante (população nativa posseira), que é efetivada nos termos da presente 
lei (remetendo-se novamente ao item “i”).

Analisando a segunda porção do artigo, ...“desde que dependam, para sua 
subsistência, direta e prioritariamente dos ecossistemas locais, preservados, os 
atributos essenciais de tais ecossistemas e cumpridas as exigências previstas na 
presente Lei”. Trata-se de uma condição, ou seja, para entender o termo popula-
ção nativa no âmbito desta lei é necessário agregar o fator “dependência direta e 
prioritária dos ecossistemas locais”. Trata-se de um entendimento complexo. Em 
verdade a decretação de uma UC, especialmente as de Proteção Integral na acep-
ção do SNUC, congela qualquer uso direto dos recursos naturais. A lei fluminen-
se, entretanto, admite a utilização direta dos ecossistemas locais, mas determina 
também a prioridade, e ainda condiciona à subsistência. A idéia de subsistência 
está ligada à produção para o consumo, afastando-se das práticas de mercado. 
Moreira, entretanto, adverte que historicamente este termo está ligado a uma ide-
ologia dominante e que alija do crescimento econômico e social determinados 
atores, que, por esta condição, devem ser ajudados12. E vai um pouco mais além, 
pois condiciona tal utilização dos ecossistemas locais à preservação dos atributos 
essenciais, aproximando a interpretação no sentido de uma utilização sustentável, 
na linha do Decreto 6.040/07. Ou seja, além de condicionada à subsistência, a uti-
lização dos ecossistemas locais não podem ser alterados de forma a comprometer 
sua existência, conforme determinado pelo restante da lei.

Superadas as breves considerações ao caput do artigo 1°, passo ao primeiro 
parágrafo, cuja interpretação, a meu ver, é desprovida de dúvida. Trata-se de uma 
condicionante clara, vez que determina a indisponibilidade do negócio por prazo 
indeterminado, ou seja, não há que se falar em alteração dos termos do contrato de 
concessão do direito real de uso. E o direito em tela será transmitido somente aos 
descendentes diretos da população nativa, nos termos que foi celebrado original-
mente. Serve tal dispositivo para vedar (inegociável) a transferência para terceiros 

12  MOREIRA, Roberto José. Sustentabilidade e interesses no espaço rural. In: Terra, poder e território. Rio de Janeiro: 
Edurr/UFRRJ, 2007, p. 165
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(alheios ao grupo nativo), a qualquer título (vedada a locação ou sublocação), pois 
terceiros não integram a relação original. Parte do pressuposto que terceiros não 
fazem parte ou não atendem aos critérios de natividade. 

O parágrafo segundo tem natureza um pouco mais complexa. A lei con-
diciona, sob o termo “contrapartida”, a celebração do contrato de concessão de 
direito real de uso à obrigação de participar na preservação, recuperação, defesa 
e manutenção das UCs. Trata-se de um dispositivo que necessita regulamentação, 
sob pena de ineficácia, não obstante sua pertinência. Se para todo direito existe 
uma obrigação e, na medida em que tais populações nativas são beneficiadas por 
um direito, há que ser considerada sua participação na preservação, recuperação, 
defesa e manutenção das UCs como uma contrapartida razoável. A lei foi omissa 
quanto a prever os mecanismos de participação, como os meios, formas e meto-
dologia e, sobretudo, ao prever se a participação será gratuita ou onerosa, daí a 
necessidade de regulamentação deste parágrafo.

O parágrafo terceiro é mais que uma condicionante: é uma excludente. Sem 
deixar dúvida, este dispositivo retira do rol das UCs possíveis de aplicação desta 
lei as Reservas Biológicas (categorias existente no Código Florestal de 1965 e re-
cepcionado pelo SNUC). Concretamente, no Rio de Janeiro, existe o caso da po-
pulação nativa (caiçara) da Vila do Aventureiro, localizada nos limites geográficos 
da Reserva Biológica da Praia do Sul (Ilha Grande). Considerando a impossibili-
dade legal de permanência nos limites da Reserva e, pelas peculiaridades sócio-
culturais do povo do Aventureiro (como se autodenominam), existem apenas duas 
alternativas para solucionar o impasse: (i) desafetação ou redução dos limites da 
Reserva Biológica da Praia do Sul (por lei conforme a CF 88 e o SNUC) para 
a exclusão da área onde se localiza a vila. Não obstante, é inegável que haverá 
restrição no modus vivendi desta população em relação à utilização dos recursos 
e ecossistemas locais para além do limites desafetados ou excluídos; (ii) remoção 
da população, com a transferência para outro lugar em condições iguais ou melho-
res. Trata-se de medida pouco exercitada, haja vista que a grande maioria das UCs 
não tem sua situação fundiária e sua consolidação territorial solucionada. Isto re-
mete aos comentários do caput do artigo 1°, e deixa a opção “i” acima comentada, 
salvo melhor juízo, como a mais indicada para este caso, sob pena de agravar o 
conflito socioambiental. O caso do Aventureiro caracteriza-se uma “rugosidade da 
conservação do ambiente”, expressão que será melhor detalhada adiante. 

O artigo 2°, caput13, no meu entendimento, é um alargamento na interpre-
tação do artigo 1°, acima comentado. Este se refere à dependência (subsistência) 
direta dos “ecossistemas locais”, enquanto o artigo 2° refere-se a “exploração e 

13  Art. 2º - A permissão de exploração e uso de recursos naturais às populações nativas residentes em unidades de conserva-
ção do Estado do Rio de Janeiro, e beneficiadas por esta Lei, obedecerá as seguintes exigências: I - Proibição de exploração 
e/ou uso de espécies ameaçadas de extinção, bem como adoção de práticas que comprometam seus respectivos habitats, 
assim como o ecossistema como um todo; II - Permissão restrita de exploração de recursos naturais não renováveis, con-
dicionada ao mínimo indispensável à manutenção da qualidade de vida das populações beneficiadas por lei, vedada as 
práticas que comprometem os atributos essenciais dos ecossistemas explorados; inciso III - Proibição do uso de práticas 
e/ou atividades que comprometam a recuperação natural dos ecossistemas; IV - Demais restrições de uso de unidades de 
conservação, segundo Legislação Federal e Estadual vigentes.
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uso dos recursos naturais”. Para todos os efeitos considero que os recursos natu-
rais são explorados no ecossistema local. Ou seja, este abrange aquele.

A segunda porção do caput deste artigo se refere a algumas exigências ex-
postas em quatro incisos. O inciso I proíbe, por razões óbvias, a exploração de 
espécies ameaçadas de extinção, que podem ser da fauna ou da flora. E devem, por 
pressuposto, ser assim declaradas pela autoridade federal ou estadual. Não obs-
tante, entendo que a decretação da UC tem por objetivo proteger espécies amea-
çadas ou não. Desta forma faz sentido que tal proibição da exploração de espécies 
ameaçadas seja prevista, em que pese a interpretação no sentido da disponibili-
dade da exploração de espécies não ameaçadas. A lei vai mais além, estendendo 
a proibição às práticas que comprometam seus respectivos habitats. Neste caso 
subentende-se tratar-se de espécie da fauna. Mas considera o habitat na qualidade 
do ecossistema como um todo. O inciso II é uma exceção, vez que permite – ainda 
que restrita ao mínimo indispensável – a exploração de recursos naturais não reno-
váveis. Na segunda porção do inciso, entretanto, veda práticas que comprometam 
os atributos essenciais dos ecossistemas explorados. É uma ambigüidade que ca-
rece regulamentação. Na mesma linha dos incisos precedentes, o inciso III proíbe 
práticas e/ou atividades que não estejam alinhadas com a recuperação natural dos 
ecossistemas. Este inciso deve ser lido em articulação com o parágrafo segundo do 
artigo 1°, no qual o direito concedido por esta lei vincula-se a uma contrapartida: 
no caso em tela a participação deve estar voltada para a preservação, recuperação, 
defesa e manutenção da UC onde o direito de permanência é exercido. O inciso 
IV retira da lei certa autonomia, vez que vincula outras restrições eventualmente 
existentes, como no Plano de Manejo, para o caso, por exemplo, da exploração ou 
utilização de recursos naturais não renováveis, de que trata o inciso II do artigo em 
tela, ou mesmo por outras normas hierarquicamente dispostas. Tal situação pode 
suscitar dúvidas, motivo pelo qual este inciso merece regulamentação.

O artigo 314, em essência, trata das penalidades cabíveis aos beneficiários 
desta lei nos casos de descumprimento do contrato de concessão de direito real de 
uso. As penalidades são apresentadas em três incisos e um parágrafo único. No 
inciso I a penalidade é de natureza meramente pecuniária. Este inciso, em minha 
opinião, não exclui as penalidades previstas em outras normas, especialmente a 
Lei RJ 3.467/00, que trata das infrações administrativas ambientais. O inciso II 
está alinhado com o princípio constitucional do poluidor pagador (CF 88, artigo 
225, § 2°) e com o artigo 2°, § 10, da lei RJ 3.467/00. Ou seja, recai sobre aquele 
que degrada o ambiente a obrigação de recuperá-lo, independentemente de outras 
sanções. O inciso III é derradeiro: prevê a extinção do direito de que trata esta lei 
para o caso de reincidência na ou nas infrações previamente cometidas. Trata-se 
não apenas de uma punição extintiva do direito, mas em última análise da ruptura 
da relação da população residente em relação ao lugar, uma desterritorialização 

14  Artigo 3º, caput - O não cumprimento dos dispositivos desta Lei sujeita o infrator às seguintes penalidades: I - Multa de 
1 (uma) a 100 (cem) UFERJ’s, referentes à data da infração; II - Obrigação de recomposição da área afetada com espécies 
nativas do local; III - Para os casos de reincidência de infração, perda do direito real de uso da área ocupada, concedido pela 
presente Lei. Parágrafo Único - As penalidades previstas nos incisos I e III, independem das impostas no inciso II.

Vol I-Profiss-book.indb   711 5/14/08   9:47:04 AM



712 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

stricto senso. Não é claro se tal punição abarca o infrator, individualmente ou a 
população residente como um todo, dúvida que pode ser sanada com a devida 
regulamentação. O parágrafo único desvincula as penalidades articuladas nos três 
incisos precedentes, ou seja, é possível aplicar a penalidade pecuniária e rescindir 
unilateralmente o contrato de concessão de direito real de uso da área ocupada 
pela população nativa, persistindo, entretanto, a obrigação de recuperar o ambien-
te degradado.

O artigo 415 trata das iniciativas que vinculam o órgão executor da política 
ambiental no cumprimento da lei, através de cinco incisos, sendo um deles veta-
do. O inciso I trata do primeiro passo no sentido da aplicação da lei, tratando de 
conhecer a existência de populações nativas no interior da UC e se estas possuem 
os fatores (i) tempo (50 anos) de permanência e (ii) dependência dos ecossistemas 
locais, conforme o artigo 1° da lei em comento. É necessário regulamentar este 
dispositivo no sentido de especificar quem possui atribuição técnica para realizar 
esta tarefa e qual a metodologia a ser adotada na avaliação dos dois fatores acima 
apontados. Ato contínuo deverá ser procedido o cadastramento definitivo da po-
pulação considerada nativa e o ato formal de reconhecimento individual de cada 
integrante desta população, que, a partir deste momento, passa a população a ser 
considerada nativa para os efeitos desta lei. O inciso II dá por superada a fase de 
identificação e cadastramento das populações com potencial benefício garantido 
por esta lei. Entretanto segue a necessidade de regulamentação, no sentido de 
especificar os mecanismos para informar amplamente à população nativa sobre 
os benefícios, obrigações e penalidades previstas nesta lei, como aquelas elen-
cadas nos artigos 2° e 3°, previamente à assinatura do contrato de concessão de 
direito real de uso das terras ocupadas nos limites da UC. Parece-me necessário 
regulamentar este dispositivo para estipular como será procedido o fornecimento 
de ampla informação e ao mesmo tempo avaliar a compreensão de tais informa-
ções. Neste sentido parece recomendável neste procedimento de assinatura do 
contrato a assistência de organizações sociais, como associação de moradores e 
outras ONGs, ou de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ou da 
Defensoria Pública ou do próprio Ministério Público. O Decreto 4.340/02, que 
regulamentou o SNUC, trata desta matéria nos artigos 35 ao 39. Não há maiores 
informações sobre o inciso III ou sobre as razões do veto. Já o inciso IV fala de 
mecanismos especiais de proteção e preservação das áreas ocupadas ou sob a 
influência das populações nativas beneficiárias desta lei, objetivando a melhoria 
da qualidade de vida da população e dos atributos essenciais dos ecossistemas 
locais. São medidas que o gestor da unidade deve empreender e que devem 

15  Artigo 4º - O Poder Executivo, através de seus órgãos componentes, promoverá: I - Cadastramento das populações na-
tivas a serem beneficiadas por esta Lei; II - Ampla informação às populações beneficiadas sobre os direitos garantidos por 
esta Lei, bem como os deveres e as penalidades impostas pelo não cumprimento da mesma; III - VETADO...; IV - Criação 
de mecanismos de proteção e preservação especiais nas áreas ocupadas ou sob influência das populações nativas, de forma 
a compatibilizar a melhoria da qualidade de vida das populações beneficiadas por esta Lei e a preservação dos atributos 
essenciais dos ecossistemas locais; V - Levantamento sócio-econômico das populações nativas promovendo, preservada a 
cultura local, as medidas necessárias para o atendimento médico e educacional, bem como para a regularização da conces-
são real de uso da terra, nos termos desta Lei.
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estimular, por exemplo, o uso racional das energias do solo e das espécies uti-
lizadas pela população beneficiária. Não parece sensato que a lei se limite me-
ramente aos aspectos naturais, ou seja, no uso dos recursos naturais, mas nas 
condições de habitação, sendo o caso, abrangendo o aperfeiçoamento ambiental 
das edificações, do esgotamento sanitário, do abastecimento de água e energia 
elétrica (e, quando indicado, alternativa = solar, eólica etc.). São medidas ali-
nhadas ao Pacto da Conservação, como vem sendo defendido por Alba Simon, 
mencionado por Sathler16, e que tem por pressuposto maximizar os benefícios 
econômicos à população beneficiária da lei (garantindo dignidade) em troca da 
minimização dos impactos ao ambiente (assegurando a saúde ambiental). Neste 
sentido outros órgãos do estado, mas não exclusivamente, podem ser invocados 
a colaborar. O inciso V é uma versão mais ampliada do inciso IV, dispensando 
maiores comentários neste momento.

O artigo 517 trata da garantia efetiva de participação na elaboração de políti-
cas, programas e ações que objetivem as populações nativas beneficiadas pela lei. 
Ou seja, há uma expressa garantia do caráter participativo da gestão da política 
ambiental, especialmente no tocante à população envolvida. Cumpre reiterar que 
esta é uma garantia constitucional de ampla participação nos destinos políticos, 
não só do caso específico da população envolvida, mas da nação como um todo. É 
de se imaginar que tal população teria assento garantido e necessário no Conselho 
da Unidade de Conservação.

O artigo 618 trata da previsão de dotações orçamentárias próprias na aplica-
ção da lei, e suplementadas caso haja necessidade. Tal situação seria verificada 
apenas no caso concreto. Não há notícia de nenhuma população nativa beneficiada 
por esta lei, deixando esta previsão, portanto, apenas no campo teórico.

O artigo 7° foi vetado, não havendo conhecimento de sua redação original, 
portanto fora do âmbito da presente análise. E, por fim, o artigo 8° trata apenas 
da vigência da lei19. 

4. POPULAÇÃO TRADICIONAL: UMA DISCUSSÃO BÁSICA

Neste capítulo o conceito de população tradicional20, local e nativa é abor-
dado na linha do SNUC e demais normas que tratam do tema. Comento sobre a 
relação destas populações com o espaço ocupado em UCs, traçando um paralelo 
com a lei fluminense.

16  Op. cit. p. 177.
17  Artigo 5º - Na elaboração de políticas, programas ou ações que objetivem as populações nativas beneficiadas por esta 
Lei ou provoque qualquer influência em seu modo de vida, o Poder Executivo através de seus órgãos competentes garantirá 
a efetiva participação dos interessados, diretamente ou através de seus representantes.
18  Artigo 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
19  Artigo 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
20  Para efeito deste trabalho População Tradicional abrange Cultura Tradicional, Sociedade Tradicional, Comunidade Tra-
dicional, População Culturalmente Diferenciada, População Local, População Extrativista, Povo Tradicional, Comunidade 
Local, População Nativa etc...
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A conceituação de população tradicional foi vetada no SNUC e as justifica-
tivas exploradas por Mercadante21.  Não obstante a ausência de conceituação no 
SNUC, o termo população tradicional é largamente utilizado ao longo da lei. Por 
exemplo, entre os objetivos do SNUC, conforme o artigo 4°, inciso XIII, está o de 
“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”. Embora não especifique quanto a presença da popu-
lação tradicional intra unidade, este artigo é muito claro quanto a proteção dos 
recursos naturais e a valorização da cultura desta população. Já no artigo 5°, os 
incisos III, V e IX tratam da participação, incentivos e necessidades das popula-
ções locais na criação, implantação e gestão das unidades. Cabe enfatizar o termo 
populações locais, que, a rigor, podem ser qualquer população, inclusive os tradi-
cionais referidos transversalmente no SNUC e os nativos da lei fluminense. Mas 
é no inciso X deste artigo que a garantia da presença da população tradicional nas 
UCs é reforçada, haja vista que é uma diretriz do SNUC conciliar esta presença, 
inclusive disponibilizando meios alternativos de subsistência ou indenização pe-
los recursos perdidos. Até aqui não se fala em realocação ou reassentamento. Este 
aspecto é tratado no artigo 42, que trata das populações tradicionais residentes 
nas UCs, determinando que estas populações serão indenizadas ou compensadas 
nas suas benfeitorias até que sejam realocadas. No parágrafo 2° fica determina-
do que a permanência das populações tradicionais nas UCs e a compatibilização 
com os objetivos de manejo da UC serão objeto de normas e ações específicas, 
até que sejam reassentadas. Esta condicionante está diretamente ligada à questão 
da consolidação territorial. Este artigo foi regulamentado pelo Decreto 4.340/02, 
nos artigos 35 ao 39. O artigo 36 deste decreto chama atenção, em particular, para 
o fato de que apenas as populações tradicionais residentes na área abrangida pela 
UC serão reassentadas. Como não é possível precisar quem é ou não população 
tradicional, acredito que neste caldeirão devem ser consideradas as populações 
nativas e/ou locais, como aquelas passíveis de reassentamento. As normas e ações 
específicas ficam por conta de Termo de Compromisso a ser firmado entre o órgão 
gestor e cada família tradicional, que poderá ser assistida por associação constitu-
ída legalmente como foi sugerido para o caso da lei fluminense. 

O termo população tradicional recai sobre a tradição: grosso modo represen-
ta a transmissão de símbolos, crenças, valores e outros elementos cognitivos que 
identificam um grupo e que são passados de uma geração para outra. Uma popu-
lação deve ser considerada tradicional por estar fundada em tradições, localizada 
num tempo e num espaço, que se transforma num lugar, pela simbologia criada 
em relação às relações sociais no seio deste grupo. Este conjunto de relações com 
o meio forma uma base cultural. A combinação de cultura exercida num espaço/
tempo nos remete à idéia de território e “territorialidade”. O território existe em 
função da existência de uma cultura22. Por outra via o território é a base de uma 
cultura, envolvendo sempre e concomitantemente uma dimensão simbólica, atra-

21  MERCADANTE, op. cit.
22  BONNEMAISON, Joel. Viagem em torno do território. IN: Geografia cultural: um século (3). (Orgs.) Roberto Lobato 
Corrêa/Zeny Rosendahl. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002, p. 187.
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vés de uma “identidade territorial” atribuída pelo grupo social23. Esta ligação da 
população com um espaço geográfico determinado é a territorialidade, que, gros-
so modo, se dá através de um processo subjetivo de conscientização24.  A territo-
rialidade, sob outra ótica, é a tentativa de atingir, influenciar ou controlar pessoas, 
fenômenos e relacionamentos, por indivíduos ou grupos, por via da delimitação e 
afirmação de controle sobre uma área geográfica25. A territorialidade será sempre 
a relação de um indivíduo ou grupo (população) em face de um território (uma 
área geográfica) através de suas práticas culturais26, ou seja, será sempre cultural 
a relação entre o ser humano e o espaço. 

Gomes27 define cultura como um “conjunto de práticas sociais generalizadas 
em determinado grupo”, e que leva este grupo a forjar uma imagem de unidade 
e coerência interna. Estas práticas exprimem os valores e sentidos vividos por 
certo grupo social e a delimitação de suas diferenças em relação a outros grupos 
culturais. A cultura, desta forma, corresponde a um conjunto de atitudes, pouco 
ou nada ritualizadas, através das quais se estabelece uma comunicação entre os 
membros do grupo. A identidade, segundo Castells, é um processo de construção 
social sustentada por atributos culturais e, neste sentido, existem pelo menos três 
formas de construção da identidade: (i) a identidade legitimada, sendo aquela 
introduzida pelas instituições dominantes na sociedade; (ii) a identidade de resis-
tência, sendo aquela caracterizada pela oposição às instituições dominantes; (iii) 
a identidade projetada, sendo aquela construída pelos atores sociais como redefi-
nição de uma nova identidade28. 

População Tradicional é um termo em construção29. Trata-se de um conceito 
explorado, principalmente, nas ciências sociais, em especial na antropologia. Mas 
é igualmente um termo caro para a sociologia e para o direito socioambiental. Há 
grande confusão conceitual no que tange a População Tradicional, mas, pelo me-
nos, dois elementos permeados no conceito são importantes na análise: território 
e cultura. A noção de território, alargando seu entendimento, pode ser entendida 
“como uma porção da natureza e espaço sobre o qual uma sociedade determinada 
reivindica e garante a todos, ou a uma parte de seus membros, direitos estáveis 

23  HAESBAERT, Rogério. Território, cultura e des-territorialização. IN: Religião, identidade e território. (Orgs.) Roberto 
Lobato Corrêa/Zeny Rosendahl. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 120.
24  CORRÊA, Roberto Lobato. Território e corporação: um exemplo. In: SANTOS, M; SOUZA, M.A.A.; SILVEIRA, M.L.. 
Território, globalização e fragmentação. São Paulo:  Hucitec, 1994, p. 251-256. 
25  HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos. São Paulo: Contexto, 2002, p.133; COSTA, Benhur. As relações entre 
os conceitos de território, identidade e cultura no espaço urbano: por uma abordagem microgeográfica. IN: Geografia: 
temas sobre cultura e espaço. (Orgs.) Roberto Lobato Corrêa/Zeny Rosendahl. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2005, p. 85.
26  COSTA, Benhur. As relações entre os conceitos de território, identidade e cultura no espaço urbano: por uma abordagem 
microgeográfica. IN: Geografia: temas sobre cultura e espaço. (Orgs.) Roberto Lobato Corrêa/Zeny Rosendahl. Rio de 
Janeiro: EdUERJ, 2005.
27  GOMES, Paulo César da Costa. A cultura pública e o espaço: desafios metodológicos. IN: Religião, identidade e terri-
tório. (Orgs.) Roberto Lobato Corrêa/Zeny Rosendahl. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 93.
28  CASTELLS apud GIL, Ana Helena Corrêa; GIL FILHO, Sylvio Fausto. Identidade religiosa e territorialidade do sa-
grado: notas para uma teoria do fato religioso. IN: Religião, identidade e território. (Orgs.) Roberto Lobato Corrêa/Zeny 
Rosendahl. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001, p. 49.
29  DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Annablume: Hucitec: Núcleo de Apoio à 
Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, USP, 2002, p. 77; ROGRIGUES, José Eduardo Ramos. 
Sistema nacional de unidades de conservação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 134; SANTILLI, Juliana. Socio-
ambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 125.
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de acesso, controle ou uso sobre a totalidade ou parte dos recursos naturais aí 
existentes que ela deseja ou é capaz de utilizar”30. Esta “porção da natureza” ou 
“espaço” fornece, primeiramente, “a natureza do homem como espécie”, além 
dos “meios de subsistência”; “os meios de trabalho e produção” e “os meios de 
produzir os aspectos materiais das relações sociais”. Neste sentido, na idéia de 
território, subjazem tanto o meio físico quanto as relações sociais31. Cultura, como 
adverte Cosgrove, é um conjunto de práticas compartilhadas, que são comuns a 
um grupo humano diferenciado, práticas estas aprendidas e transmitidas através 
de gerações32. Por outra via, Sauer aponta ser a cultura uma “chave para a compre-
ensão sistemática de diferenças e semelhanças entre os homens”, que se dão, via 
de regra, sobre uma base territorial, que considera a noção de cultura para além 
de indivíduos isolados ou características pessoais, “mas comunidades de pessoas 
ocupando um espaço determinado, amplo e geralmente contínuo”, considerando, 
ainda, “crença e comportamento comuns aos membros de tais comunidades”33. 
Há, ainda no entendimento de Sauer, “uma forma estritamente geográfica de se 
pensar a cultura, a saber, a marca da ação do homem sobre a área”. Neste mesmo 
sentido é possível imaginar as pessoas associadas numa e para uma área, da mes-
ma forma em que é possível imaginar estas pessoas associadas por descendência 
ou tradição34, no que contribui este autor para reforçar o conceito de População 
Tradicional como um grupo específico assentado culturalmente sobre uma base 
territorial por um tempo identificável, tendo como resultado uma paisagem cultu-
ral, que é a ação de um grupo cultural sobre uma paisagem natural35.

 Em sociologia o termo Comunidade Tradicional pode ser entendido como 
aquela comunidade “mais homogênea e resistente a novas idéias, menos tecnoló-
gica e menos dependente da mídia. Atribuem também valor mais baixo à alfabe-
tização e escolaridade e valor mais alto à religião”36. Já no direito, como adverte 
Santilli, o conceito de População Tradicional ainda ensaia os primeiros passos 
na formulação de uma definição que possa ser aceita juridicamente37. O SNUC 
tramitou pelo Congresso Nacional por oito anos e foi sancionada com alguns 
vetos, entre os quais o inciso XV do artigo 2°, que conceituava População Tradi-
cional como “grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há, no míni-
mo, três gerações em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo 
seu modo de vida, em estreita dependência do meio natural para sua subsistência 
e utilizando os recursos naturais de forma sustentável”. As justificativas para o 
veto, conforme a Mensagem n° 967/2000, alertavam para o fato que, “com pou-

30  DIEGUES, op. cit. p. 84. 
31  Idem, p.  84
32  COSGROVE, Denis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. IN: Paisagem, tempo 
e cultura. (Orgs.) Roberto Lobato Corrêa/Zeny Rosendahl. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998, p. 101.
33  SAUER, Carl O. Geografia cultural. IN: Introdução à geografia cultural. (Orgs.) Roberto Lobato Corrêa/Zeny Rosen-
dahl. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 28.
34  SAUER, Carl O. A morfologia da paisagem. IN: Paisagem, tempo e cultura. (Orgs.) Roberto Lobato Corrêa/Zeny Ro-
sendahl. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998, p. 30.
35  Idem, p. 59.
36  JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1997, p. 46.
37  SANTILLI, op. cit., p. 125.
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co esforço de imaginação, caberia toda a população do Brasil” na conceituação 
de População Tradicional38. O termo População Tradicional, como foi apontado, 
encontra-se disperso por todo o texto do SNUC, norteando sua aplicação e, sem 
uma definição exata do que venha a representar o termo, torna-se praticamente 
impossível efetivar apropriadamente a lei, como acentua Rodrigues39. Destarte, 
a falta de definição legal do que venha a ser População Tradicional no âmbito 
do SNUC, embora possa dificultar sua boa aplicação concreta, não impede uma 
interpretação extensiva. E por ser um termo em construção, na verdade, estimu-
la abordagens conceituais para além da idéia conservacionista/preservacionista 
de utilização do meio ambiente, podendo compartilhar outras matrizes como a 
conservação/preservação cultural. Neste sentido são considerados População Tra-
dicional não indígena40, os açorianos (Ilha de Santa Catarina), os caiçaras, os cai-
piras, os babaçueiros, os jangadeiros, os pantaneiros, os pastores, os pescadores, 
os praeiros, os quilombolas, os ribeirinhos (amazônicos e não amazônicos), os 
sertanejos, os sitiantes e, como defende Sathler, os garimpeiros do diamante no 
Alto Rio Jequitinhonha41, em Minas Gerais.

O termo população tradicional nunca foi um termo pacífico no meio jurí-
dico. Com a edição da Lei 11.284/06 este horizonte se modificou. Em seu artigo 
3°, inciso X, denominou as comunidades locais como as “populações tradicionais 
e outros grupos humanos, organizados por gerações sucessivas, com estilo de 
vida relevante à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológi-
ca”. Curiosamente coloca as comunidades locais como gênero da qual população 
tradicional torna-se espécie. Em sentido análogo a Lei 11.428/06, no seu artigo 
3°, inciso II, denominou população tradicional a “população vivendo em estreita 
relação com o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua 
reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto ambiental”. 
Por fim o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, instituiu a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, definindo 
no seu artigo 3°, povos e comunidades tradicionais, territórios tradicionais e de-
senvolvimento sustentável42. A lei fluminense, à guisa de comparação, não alinha 
população nativa a qualquer aspecto cultural: apenas discretamente fala de praticas 

38  Idem, p. 126. Vide MERCADANTE, op. cit.
39  RODRIGUES, op. cit., p. 133.
40  conforme http://www.usp.br/nupaub/acervo2.html, conforme acesso em 01.10.2006
41  SATHLER, Evandro B. A Área de Proteção Ambiental – APA das Águas Vertentes e a população do Alto Jequitinho-
nha – MG: considerações para uma geografia cultural do diamante. Seminário, Apresentação de Trabalho. II Seminário 
de Áreas Protegidas e Inclusão  Social. Meio de divulgação: Local: UFRJ - Urca; Cidade: Rio de Janeiro; Inst. promotora/
financiadora: EICOS - Universidade Federal do Rio de Janeiro; http://servicos.capes.gov.br/arquivos/avaliacao/estudos/
dados1/
42  Art. 3°. Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos cul-
turalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 
e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; II - Territórios Tradicionais: os espa-
ços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de 
forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o 
que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamenta-
ções; e III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade 
de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.
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e atividades.  Colchester aponta que “não existe definição universalmente aceita 
de quem são as comunidades tradicionais ou ´nativas´”, e que, particularmente, 
o termo tradicional “implica uma longa residência numa determinada área”43. Os 
parâmetros propostos por Diegues44 para referir-se aos tradicionais, que não se 
vinculam exclusivamente a aspectos conservacionistas e/ou preservacionistas do 
meio ambiente, são o que melhor se amoldam na discussão. Sendo: a) dependên-
cia e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos naturais renová-
veis a partir dos quais se constrói um modo de vida; b) conhecimento aprofundado 
da natureza e de seus ciclos que se reflete na elaboração de estratégias de uso e 
de manejo dos recursos naturais; c) noção de território ou espaço onde o grupo 
social se reproduz econômica e socialmente; d) moradia e ocupação desse terri-
tório por várias gerações, ainda que alguns membros individuais possam ter-se 
deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra de seus antepassados; e) 
importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias 
possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma relação com o mer-
cado; f) reduzida acumulação de capital; g) importância dada à unidade familiar, 
doméstica ou comunal e às relações de parentesco ou compadrio para o exercício 
das atividades econômicas, sociais e culturais; h) importância das simbologias, 
mitos e rituais associados à caça, à pesca e atividades extrativistas; i) a tecnologia 
utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio ambiente. 
Há reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo 
produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o produto final; j) fraco 
poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos centros urbanos; 
k) auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura 
distinta das outras. Diegues coloca, ainda, que um dos critérios de maior impor-
tância para definir cultura ou população tradicional, além do “modo de vida”, é o 
“reconhecer-se como pertencente àquele grupo social particular”45. Vale reiterar 
que qualquer grupo social particular tem por base um espaço territorial, do qual 
é nativo ou não. A natividade torna-se um elemento a mais na conceituação de 
população tradicional.

5. CONCLUSÕES

A lei fluminense, para cumprir seu papel de vanguarda, necessita ser regu-
lamentada, particularmente no § 2° do artigo 1°, para especificar os mecanismos 
em que a população, beneficiária desta lei, ficará obrigada na participação, preser-
vação, recuperação, defesa e manutenção da UC, especialmente sobre os termos 
de tal participação. O artigo 3° também merece regulamentação, no sentido do 
alinhamento com as disposições previstas na Lei RJ 3.467/00, que trata das infra-

43  COLCHESTER, Marcus. Resgatando a natureza: comunidades tradicionais e áreas protegidas. In: Etnoconservação: 
novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. Antonio Carlos Diegues (org). São Paulo: NUPAUB/USP, 2000, 
225-256, p. 230. 
44  DIEGUES, op. cit., p. 89.
45  Idem, p. 89.
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ções administrativas ambientais. O artigo 3°, inciso III, necessita especificar se as 
sanções ocorrem em face do indivíduo infrator ou da população residente como 
um todo. O artigo 4°, inciso I, necessita especificar critérios metodológicos para 
identificar a população nativa e, no tocante ao inciso II, especificar como esclare-
cer e verificar o entendimento da população beneficiária da lei sobre os direitos, 
obrigações e sanções. 

 O ambiente é a base cultural dos grupos sociais reconhecidos como nativos/
locais/tradicionais. O meio ambiente (artigo 225) e as manifestações culturais (ar-
tigo 215 e 216) são valores protegidos constitucionalmente, ou seja, encontram-se 
num mesmo plano hierárquico. Ainda que a lei fluminense não tenha reforçado 
a questão cultural para caracterizar a população nativa, entendo que ficou evi-
denciado pela esfera constitucional e demais normas mencionadas que a relação 
social se dá num meio físico, ou seja, num espaço geográfico. Portanto tais re-
lações da população com o espaço, com o lugar da vida, torna-se  essência da 
territorialidade: reconhecida como uma identidade cultural/territorial, mesmo de 
forma transversa. Uma população nativa ou local será tradicional, e, assim sendo, 
será abraçada pelos artigos 215 e 216 da CF 88. Neste sentido o componente da 
conservação e/ou preservação ambiental de espaços especialmente protegidos e 
ocupados por populações locais/nativas/tradicionais não são incompatíveis. Ainda 
que haja uma necessidade especial em conservar/preservar atributos ecológicos 
(leia-se espécies da fauna e da flora, ou ecossistemas por inteiro), eventualmente 
utilizados pelas populações nativas/locais/tradicionais residentes nos limites de 
uma UC, dispositivos legais já estão previstos para acomodar tal utilização, obje-
tivando o mínimo impacto ao ambiente com o menor sacrifício cultural desta po-
pulação, como ressaltado por Sathler46, na linha do Pacto da Conservação. Desta 
forma não há que se cogitar qualquer subordinação da lei fluminense ao SNUC 
ou mesmo sua revogação tácita. Reforçando este argumento eu cito o caso da 
população nativa/local/tradicional de pescadores caiçaras da Reserva Ecológica 
da Juatinga - REJ47 (Paraty). Caso o Poder Público estadual tivesse dedicado a 
esta população residente na Reserva a devida atenção que a lei fluminense previa 
a partir de 1995, e consolidado o território ocupado através da concessão de di-
reito real de uso, como poderia o SNUC, cinco anos após, reverter tal situação em 
prejuízo da comunidade caiçara? Seria violar o artigo 5°, inciso XXXVI da CF 
88, em que uma lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada. Cabe ressaltar que a situação dos nativos/locais/tradicionais da REJ 
não foi regularizada por omissão do próprio Poder Público, pois cabe a este tal ini-
ciativa. Ainda que fosse possível inverter a desídia do Poder Público e argumentar 
sobre o repouso da população nativa/local/tradicional da REJ em concretizar o 
direito subjetivo previsto na lei fluminense e mesmo que fosse possível vislumbrar 
a decadência deste direito, isto só ocorreria no curso final de vinte anos, ou seja, 

46  SATHLER, op. cit.
47  A Reserva da Juatinga, muito embora não seja categoria SNUC, foi criada pela Lei RJ 1.859/91 e regulamentada pelo 
Decreto 17.981/92 e possui objetivos de manejo compatíveis com o grupo de Proteção Integral. Sua criação respeita ex-
pressamente as comunidades nativas de pescadores.
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vinte anos após a edição da lei fluminense, o que ocorreria a rigor em 2015. Ainda 
para ser levado em consideração, no caso da REJ, está o fato do SNUC não possuir 
qualquer ingerência sobre esta UC, por não se tratar de uma categoria prevista no 
sistema, não obstante o prazo de dois anos para sua re-categorização, prevista no 
artigo 55 do SNUC e que também não ocorreu. 

Como indicado, outro caso que merece exame é o da Vila do Aventureiro48, 
ocupada por pescadores caiçaras, cuja realidade é um pouco mais complexa. Pri-
meiramente por estar inserida nos limites geográficos da Reserva Biológica da 
Praia do Sul49, na qual, expressamente, a lei fluminense rejeita o abraço (artigo 
1°, § 3°). A inclusão da Vila do Aventureiro nos limites da Reserva, em 1981, foi 
um equívoco. Entre os problemas criados para a população encontra-se a vedação 
das atividades de roça de subsistência, o que rompeu com tradições de cultivo da 
mandioca e produção de farinha, entre outros hábitos alimentares, gerando o que 
Sathler explora como uma “desterritorialização subjetiva”50. O problema poderia 
ter sido sanado com a exclusão da área dos limites da Reserva deste então, como 
proposto por Vilaça & Maia51, entretanto, com a promulgação da CF 88, por conta 
do artigo 225, parágrafo 1°, inciso III (o SNUC também assim prevê no artigo 22, 
parágrafo 7°), tal exclusão somente pode ocorrer por lei, o que torna tal proce-
dimento complexo, moroso e temeroso52. Até este momento nada disto ocorreu, 
gerando um conflito socioambiental que se arrasta pelo tempo. Isto imprime uma 
“rugosidade ambiental”53 ao conflito, tomando por empréstimo e complementan-
do a expressão de Milton Santos. As vedações quanto à utilização dos espaços de 
incerteza prolongadas ou eternizadas no tempo transformam-se em rugosidades, 
aqui interpretadas como marcas impressas no imaginário e externalizadas nas re-

48  Sobre este tema examinar VILAÇA, Aparecida Maria e MAIA, Ângela de Azevedo. O povo do Aventureiro. In: Ilha 
Grande: do sambaqui ao turismo. Rio de Janeiro: Garamond: Eduerj, 2006, 59-104. 
49  A Reserva Biológica da Praia do Sul foi criada em 1981, pelo Decreto 4.972.
50  SATHLER, op. cit. Desterritorialização subjetiva (ou latente) é um fenômeno que ocorre nos espaços de incerteza (vide 
nota de rodapé n° 7), que tem por base as limitações administrativas e que interferem nos modos de vida, nos usos e costu-
mes em relação aos recursos da terra. Trata-se de uma proposta epistemológica, entendida como uma situação latente, no 
imaginário: uma espécie de desvinculação psicológica dos ocupantes dos espaços de incerteza em relação ao lugar. Ocorre 
desde a criação da UC, momento em que geralmente já valem limitações administrativas e que afetam a relação com o 
lugar e ensejam o Poder de Polícia Ambiental do Estado e as conseqüências representadas por autuações, multas e outras 
punições, nos casos em que a norma seja infringida. Ocorre sobre os ocupantes um processo de desapropriação apenas 
em tese, não deflagrado. A “desterritorialização subjetiva” provoca uma re-significação do território ocupado, forçando 
seus ocupantes a uma nova percepção e representação da vida, uma desterritorialização na i-mobilidade, como proposto 
por Haesbaert (HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, p. 251). A 
diferença básica é a ausência de reterritorialização, pois não há remoção física dos atores de um lugar para outro, apenas 
esta potencialidade em tempo ou momento não conhecido, o que mantém os atores numa espécie de limbo ambiental: a 
expectativa de uma mudança de lugar, um devir, uma re-arrumação na vida sem data marcada. O que se tem em foco com 
este fenômeno é a transmutação de sentimentos, como o de pertencer ao lugar e, repentinamente, sem deixar o lugar, passar 
a não se sentir mais parte dele por imposição oficial. É uma ruptura na relação de poder, de poder dizer, de poder impor 
vontades sobre o lugar. Esta ruptura se dá em nome da conservação do ambiente, não de forma ilegal, mas sem que a lei 
seja observada na sua integralidade, causando um choque cultural nos atores envolvidos.
51  Op. cit., p. 60
52  A temeridade mencionada se justifica, por analogia, para o caso das ingerências políticas observadas na delimitação 
definitiva do Parque Estadual da Serra da Tiririca, através de projeto de lei que tramitou na Assembléia Legislativa do Rio 
de Janeiro, no qual, através de emendas dos parlamentares, os limites propostos pelo órgão gestor foram modificados sem 
qualquer motivação técnica, mas atendendo a interesses de grupos que se sentiram prejudicados com a permanência de suas 
áreas nos limites propostos, atropelando as atribuições técnicas do órgão gestor, mas no estrito formalismo legislativo.
53  Segundo Milton Santos (Por uma nova geografia, 1978, op. cit.), as rugosidades são, ao mesmo tempo, o espaço cons-
truído e o tempo histórico que se transformou em paisagem, incorporado ao espaço. 
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significações (ou não significações) da vida nestes espaços de incerteza. Numa 
linha lógica os espaços de incerteza culminam na desterritorialização subjetiva 
que, prolongadas no tempo, criam as aqui denominadas “rugosidades da conser-
vação ambiental”. 

É necessário ressaltar que o caso da Vila do Aventureiro foi agravado com a 
criação do Parque Marinho do Aventureiro54, isolando ainda mais a vila e proibin-
do os pescadores tradicionais caiçaras da atividade pesqueira nas águas próximas. 
O desespero dos moradores foi abrandado pelo turismo: de pescadores tradicio-
nais passaram a empreendedores da atividade de camping e restaurante, dedicada 
ao público jovem (principalmente surfistas), que afluíram para a Ilha Grande com 
o incremento do turismo pós fim do presídio, caracterizando a Vila do Aventureiro 
como uma espécie de “resort caiçara”, empreendido com baixo impacto. O afluxo 
do turismo na vila tampouco era permitido, haja vista tratar-se de uma Reserva 
Biológica. O problema foi parar no judiciário e, com a intervenção do Ministé-
rio Público, foi celebrado um Termo de Compromisso, firmado em dezembro de 
2006, entre o órgão gestor55, o município de Angra dos Reis e a comunidade do 
Aventureiro, representada pela Associação de Moradores. Com tal medida a ati-
vidade turística foi regulada em caráter temporário, até que a Vila fosse retirada 
dos limites da Reserva. Assim o conflito foi apenas remediado. Merece destaque o 
fato de que no referido Termo de Compromisso a comunidade do Aventureiro foi 
expressamente categorizada pelos signatários como “Comunidade Tradicional” 
(sic) nos termos da lei fluminense. Entretanto, em que pese tais esforços, desde 
então a exclusão da vila do Aventureiro dos limites da Reserva não foi enfrentada 
com mais energia. Para alento, um Grupo de Trabalho, denominado GT do Aven-
tureiro, está em vias de formação através de Resolução da Secretaria de Estado 
do Ambiente - SEA, com a atribuição de apontar a solução definitiva para este 
conflito.

Outro caso que merece destaque é o da população nativa/local/tradicional do 
Morro das Andorinhas (Niterói). Este morro foi incluído nos limites definitivos 
do Parque Estadual da Serra da Tiririca, conforme a Lei RJ 5.079/07. A existên-
cia da comunidade era conhecida e estudada por antropólogos da Universidade 
Federal Fluminense e a área por ela ocupada só integrou os limites do parque 
ante a garantia legal da permanência da população, conforme expresso no artigo 
3°, parágrafo único da lei acima mencionada56. Existem no âmbito deste parque 
outras comunidades que se autodenominam “sitiantes tradicionais” (ocupantes da 

54  O Parque Marinho do Aventureiro foi criado em 1990, pelo Decreto 15.983. Situa-se defronte à Vila do Aventureiro, na 
praia que leva o mesmo nome. Desta forma a vila que já estava inserida numa REBIO, passou a integrar o entorno imediato 
de um parque.
55  À época a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA
56  Art. 3º - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, de acordo com o Decreto-Lei Federal nº 
3.365/41 e a Lei Federal 9.985/00, as terras contidas no perímetro definitivo do Parque definidas nesta lei. Parágrafo Único 
– Ficam estendidos os mesmos direitos e obrigações previstas nas Leis Estaduais 2.393/1995 e 3.192/1999, às populações 
tradicionais residentes nas áreas retiradas dos limites de estudo estabelecidos pelo Decreto 18.598, de 01.04.1993, em 
conformidade com o parágrafo 1º do artigo 215 e os incisos I e II do artigo 216 da Constituição da República Federativa 
do Brasil.
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antiga fazendo do Engenho do Mato57): faltam estudos mais aprofundados sobre 
esta população, motivo pelo qual limito-me apenas em menciona-la. 

Outro argumento constitucional que corrobora na validade da lei fluminense 
está voltado para a competência legislativa suplementar das unidades federativas 
em relação a normas gerais editadas pelo governo federal, conforme José Afonso 
da Silva58. E tal competência concorrente se torna plena quando inexistir norma 
geral no âmbito federal, tendo em vista peculiaridades regionais (CF 88, artigo 
24, § 3°), como foi o caso da lei fluminense. Editada anteriormente ao SNUC, a 
lei fluminense, na verdade, preenchia uma lacuna até então existente e os direitos 
criados a partir desta lei não podem ser desconsiderados. 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

6.1 A competência das unidades federativas na edição de normas suplemen-
tares ocorreu na lei fluminense à época, considerando peculiaridades regionais, 
ante a ausência de normas gerais emanadas da instância federal; 

6.2 Natividade, saberes e conhecimentos, tradições, simbolismos e relações 
sócio-espaciais são elementos culturais que caracterizam a territorialidade das po-
pulações locais, nativas ou tradicionais;

6.3 A ausência de conceituação do termo população nativa (na lei fluminen-
se) e tradicional (no SNUC) pode ser suprida por outras normas, todas convergin-
do para uma conceituação alinhada com dispositivos constitucionais; 

 
6.4 Mesmo submetida hierarquicamente ao SNUC a lei fluminense está em 

sintonia com os valores que protegem a dignidade humana, a cultura e o ambiente, 
valores estes localizados no mesmo patamar constitucional, motivo pelo qual a lei 
fluminense não pode ser considerada revogada tacitamente pelo SNUC.

57  Para conhecer melhor o conflito da Fazenda do Engenho do Mato (Niterói – RJ) examinar a monografia de Lucia Maris 
Velasco Machado de Mendonça, em www.ambiental.adv.br/luciatcc.pdf
58  SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, 4ª Edição, p. 78. 
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, há motivos de sobra para justificar uma legislação ambiental rigo-
rosa: ao mesmo tempo que o país abriga a maior biodiversidade do planeta, esta 
encontra-se ameaçada pela destruição dos seus habitats. A degradação ambiental 
coloca o Brasil, segundo dados da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (UICN), em quarto lugar entre os países com maior número de espé-
cies ameaçadas de extinção. O Brasil é “o campeão mundial de desmatamentos, 
responsável pela depredação de uma área superior a 650 mil km², cerca de 20% 
de sua Amazônia, o que corresponde a uma superfície maior que toda a região 
Sul do Brasil.”1 Tal quadro é reflexo, principalmente, da descontrolada expansão 
agropecuária e urbana.

A própria história do Brasil pode ser contada a partir da história da explora-
ção econômica das florestas tropicais. No período colonial brasileiro, explorou-se 
intensamente o pau-brasil que, utilizado para tingir tecidos, era enviado em gran-
de quantidade para o mercado europeu. Originário da Mata Atlântica, o pau-brasil 
que parecia um recurso inesgotável na época, chegou a sua quase extinção.2

De lá até os dias de hoje, as florestas brasileiras sofreram danos ambien-
tais diversos, alguns inclusive inéditos, como a seca que assolou recentemente a 
Amazônia.

Em 2005, a região amazônica vivenciou uma seca sem precedentes em sua 
história recente. As imagens divulgadas de centenas de peixes apodrecendo no rio 
Amazonas causaram perplexidade no Brasil e no mundo.3 Ainda não há certeza 

1  MEIRELLES FILHO, João. O livro de ouro da Amazônia: mitos e verdades sobre a região mais cobiçada do planeta. 
Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p. 25.
2  O ciclo econômico do pau-brasil teve início em 1503 e se estendeu até o século XIX. O pau-brasil foi considerado extinto 
até 1928 quando se achou, no Estado de Pernambuco, uma árvore da espécie. Informações disponíveis em: < http://www.
ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./natural/index.html&conteudo=./natural/arvores/pau_brasil.html>. Acesso 
em: 28 mar. 2008.
3  “Próximo a Manaus, o nível do Amazonas chegou a ficar três metros abaixo da média. Muitas comunidades dependentes 
do rio para transporte ficaram ilhadas com a seca dos afluentes [...] Uma área de 2,8 mil km² foi perdida devido a uma 
proliferação extensiva de incêndios em florestas” (PAINTER, James. Risco de seca intensa na Amazônia pode ser 10 vezes 
maior em 2030. Folha Online, de 23 mar. 2008. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u61686.
shtml>. Acesso em: 27 mar. 2008).
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científica se a seca na Amazônia foi conseqüência do aquecimento global ou dos 
constantes desmatamentos, queimadas e mudanças no uso do solo para o culti-
vo agrícola. Mas previsões indicam que a combinação de todos esses fatores irá 
empurrar a Amazônica para um ciclo de destruição, aumentando as chances de 
ocorrerem novamente períodos de forte estiagem na região.4 

O presente artigo apresenta um panorama atual do desmatamento na Amazô-
nia para enfatizar a necessidade da proposição de políticas públicas mais corretas 
para o desenvolvimento sustentável da região e a importância do estudo da legis-
lação pertinente. Em seguida, discorre sobre os espaços territoriais especialmente 
protegidos como instrumentos jurídicos para a proteção da Floresta Amazônica 
brasileira, com ênfase nas unidades de conservação, nas áreas de preservação per-
manente e de reserva legal.

Não obstante o enfoque jurídico dos problemas ambientais amazônicos, al-
gumas linhas deste artigo reservam-se para uma questão política e altamente po-
lêmica: a questão da internacionalização da Amazônia.

2. A AMAZÔNIA

A Amazônia é o maior conjunto contínuo de florestas tropicais do planeta. 
A chamada Amazônia continental (ou Grande Amazônia) possui uma superfície 
de sete milhões de km², distribuída por nove países: Bolívia, Brasil, Colômbia, 
Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Estima-se que, 
dessa área, mais de 12% se perdeu nos últimos 50 anos.5

A Amazônia Legal brasileira abrange os Estados do Acre, Amapá, Amazo-
nas, Goiás (parte norte), Maranhão (parte oeste), Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins (parte norte), estendendo-se por cerca de cinco milhões de 
km², o que representa 60% do território nacional.6 

2.1 Biodiversidade versus desflorestamento7

A Floresta Amazônica abriga 15% de todas as espécies da flora e da fauna 
conhecidas no mundo. Só de peixes, por exemplo, são 3.000 tipos. Apesar do 
número elevado, acredita-se que apenas um décimo da biodiversidade amazônica 
tenha sido estudado.8

4  “As chances de ocorrerem períodos de intensa seca na região da Amazônia podem aumentar dos atuais 5% (uma forte 
estiagem a cada 20 anos) para 50% em 2030 e até 90% em 2100” (PAINTER, James. Op. cit.).
5  MEIRELLES FILHO, João. Op.  cit., p. 25-26.
6  MEIRELLES FILHO, João. Op. cit., p. 27. Esta delimitação encontra-se no Código Florestal que entende por “Amazônia 
Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte 
do paralelo 13º S, dos Estados de Tocantis e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão” (Lei no 
4.771/65, art. 1º, § 2º, VI).
7  Este trabalho utiliza os termos desflorestamento e desmatamento indistintamente, significando o corte e a derrubada de 
árvores em larga escala.
8  COUTINHO, Leonardo; EDWARD, José. Amazônia: a verdade sobre a saúde da floresta. Revista Veja, São Paulo: Abril, 
edição 2053, ano 41, n. 12, p. 94-115, 26 mar. 2008.
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De acordo com Costa Neto, 

[...] são conhecidas na Amazônia mais de 2.500 espécies de árvores, 
enquanto que nas florestas temperadas da França existem apenas 
cerca de 50 espécies. A Amazônia abriga a maior bacia hidrográfica 
do mundo, abrangendo 40% das florestas tropicais remanescentes 
de todo o planeta (3.900.000 km²). Possui 20% das reservas mun-
diais de água doce, 20.000 km de vias fluviais permanentemente 
navegáveis e um potencial hidrelétrico estimado em 100.000.000 de 
quilowatts.9

Ocorre que os constantes desflorestamentos, queimadas, atividades madei-
reiras e agropecuárias estão comprometendo a biodiversidade amazônica, consi-
derada a maior do planeta. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), 
na Amazônia brasileira “estão 67% dos mamíferos, 59% das aves e 32% dos anfí-
bios registrados no país.”10 Uma das principais causas de extinção de espécies de 
mamíferos e aves é a destruição de seus habitats, o que implica na supressão das 
condições de subsistência dessas espécies.

A Amazônia brasileira já foi considerada um “vazio demográfico”11, legi-
timando o processo de integração da região ao restante do país com o programa 
“Avança Brasil” do Governo Federal, iniciado há cerca de 40 anos. No fim da 
década de sessenta,

[...] os governos militares distribuíram terras e subsídios a quem se 
dispusesse a se embrenhar na floresta. A ação atraiu para o lugar pe-
quenos agricultores e pecuaristas do Sul e do Sudeste. Desde então, 
a agropecuária floresceu onde antes só havia a atividade extrativista. 
Atualmente, 36% do gado bovino e 5% das plantações de soja do país 
encontram-se na região amazônica.12

Conforme Costa Neto, “entre as estratégias do projeto integracionista, des-
tacavam-se a construção de rodovias e a implantação de projetos de colonização 
agrícolas. Em decorrência das ações governamentais, entre 1970 e 1991, a popu-
lação humana cresceu de 4 milhões para 10 milhões.”13

Nas últimas duas décadas, a expansão do agronegócio fez com que lavouras 
e pastos avançassem para o interior da floresta, formando o chamado “arco do 
desmatamento”. Nesse contexto, o problema que se verifica é que nenhum go-

9  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Proteção jurídica do meio ambiente (I – Florestas). Belo Horizonte: DelRey, 
2003. p. 127-128.
10  MEIRELLES FILHO, João. Op. cit., p. 59.
11  Segundo Meirelles Filho, a idéia da Amazônia como um “vazio territorial” constitui um mito, visto a falsa percepção da 
inexistência de população na região: “esta visão muito interessava ao golpe militar para justificar o fomento à migração e 
ao loteamento da região. Como tratar como vazio um território com mais de 170 povos indígenas, além de seus milhões 
de habitantes? Mesmo em suas áreas mais longínquas podem-se encontrar habitantes locais, os caboclos” (MEIRELLES 
FILHO, João. Op. cit., p. 23).
12  COUTINHO, Leonardo; EDWARD, José. Op. cit., p. 103.
13  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 131-132.
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verno até hoje elaborou um plano de longo prazo para a ocupação sustentável da 
Amazônia.14

Durante a década de oitenta, os índices de desflorestamento da Ama-
zônia alcançaram marca superior a 21.000 km²/ano. Nos anos de 
1994/95, o desmatamento apresentou um índice médio de 29.059 km²/
ano. Em 1996, esse índice caiu para 18.161 km²/ano e, em 1997, foi 
registrado um índice de 13.037 km²/ano.15

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), através de imagens ob-
tidas por satélite, publica estimativas anuais de desflorestamento na Amazônia 
Legal. No período de agosto de 2001 a agosto de 2002, estima-se que o desmata-
mento tenha atingido 21.237 km²; no ano seguinte (2002-2003) 25.282 km²; em 
2003-2004 tenha-se elevado a 27.379 km²; em 2004-2005 diminuído para 18.759 
km²; em 2005-2006 registrou-se o desmatamento em 14.039 km²; e, por fim, a 
última estimativa disponibilizada no sítio oficial do INPE na internet, referente ao 
ano de 2006-2007, é de 11.224 km².16

 A Revista Veja de 26 de março de 2008 publicou matéria sobre a Ama-
zônia com base nos dados do INPE e concluiu que a devastação está em alta: em 
fevereiro de 2008 foram cortados 725 km² de mata, contra os 266 km² do mesmo 
mês em 2005.17

 Segundo Feldmann e Smeraldi, 

Independentemente de picos ou baixas, o desmatamento não é uma conjuntura, 
e sim uma doença crônica [...] Não há como resolver um problema complexo – 
o da expansão da fronteira – no curto prazo.
A fronteira é móvel e dinâmica. Para estancá-la, é necessário concentrar as 
atividades agropecuárias nas áreas já desmatadas, nunca favorecer seu deslo-
camento ou expansão.
Fala-se em promover o aproveitamento das áreas alteradas, mas nin-
guém o faz. O governo afirma que não é preciso desmatar, mas desma-
tar é mais barato e, por isso, desmatamentos seguem acontecendo.18

Inúmeras são as causas do desflorestamento da hiléia19 brasileira, destacan-
do-se a implantação de projetos agrícolas, de incremento da atividade pecuária em 
latifúndios, projetos de desenvolvimento urbano e de mineração, a comercializa-
ção da madeira, a instalação de usinas hidrelétricas com a construção de grandes 
barragens etc..

14  COUTINHO, Leonardo; EDWARD, José. Op. cit., p. 103.
15  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 128.
16  INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). Sítio oficial. Contém estimativas anuais das taxas de 
desflorestamento da Amazônia Legal (dados com margem de erro de 4%). Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/
index.html>. Acesso em: 26 mar. 2008. 
17  COUTINHO, Leonardo; EDWARD, José. Op. cit., p. 96. 
18  FELDMANN, Fábio; SMERALDI, Roberto. Combate ou incentivo ao desmatamento? Revista Jurídica Consulex, Bra-
sília, ano XII, n. 267, p. 24-25, 29 fev. 2008.
19  O nome hiléia (do grego “zona das selvas”) foi dado à Floresta Amazônica pelo geógrafo e naturalista alemão Alexander 
von Humboldt no século XVIII (MEIRELLES FILHO, João. Op. cit., p. 26).
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No tocante às atividades agropecuárias, Costa Neto observa que “o em-
prego aleatório do fogo como método de ‘limpeza’ do solo e de manejo de 
pastagens (queimadas) contribui significativamente para o processo de des-
florestamento, com impactos ecológicos variados, além do empobrecimento 
do solo.”20

Em relação às atividades madeireiras, calcula-se que no Brasil sejam produ-
zidos 60 milhões de m³/ano de madeira, dos quais 80% procedentes da Amazônia. 
Ou seja, acredita-se que 50 milhões de m³/ano de madeira são extraídos da Flo-
resta Amazônica, fato agravado pela constatação de que, segundo o Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), aproximadamente 90% da exploração 
econômica da madeira na Amazônia são ilegais.21

O atual modelo de exploração econômica adotado na região amazônica – 
que se resume em retirar a madeira comercializável e devastar a mata para formar 
pasto ou para estender campos agrícolas – resultou na destruição de cerca de 20% 
dos aproximadamente 5 milhões de km² da Amazônia brasileira.22

Diante do quadro apresentado, a única conclusão que se pode chegar é a de 
que, no Brasil, faltam políticas públicas adequadas para o desenvolvimento sus-
tentável da Amazônia. 

Um intenso programa de educação ambiental e de conscientização da po-
pulação deveria ser implantado em toda a região, além da proposição, por parte 
dos órgãos governamentais competentes e das instituições financeiras, de alter-
nativas para que os produtores incorporem, no seu dia-a-dia, práticas sustentá-
veis. Propostas de incentivo ao reflorestamento seriam de grande valia.

Faz-se necessária mais atenção aos problemas ambientais da região Nor-
te do país, tornando-se imprescindível a proposição de políticas públicas mais 
corretas que efetivamente promovam a sustentabilidade da Amazônia, não só 
pelo quadro de devastação em si e a conseqüente extinção de espécies da flora 
e da fauna, mas também porque a inércia do governo brasileiro tem servido 
de pretexto para que outros países e organizações internacionais defendam, 
mundo afora, a internacionalização da Amazônia, como o fez Pascal Lamy, em 
2005, quando era diretor da Organização Mundial do Comércio (OMC).23

20  Como observa Costa Neto, “o uso do fogo como prática agrícola é feito geralmente de forma aleatória, sem qualquer me-
canismo de controle, o que resulta em áreas de queimadas significativamente maiores do que o necessário e muitas vezes 
provocando incêndios de grandes proporções” (COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 129).
21  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 130.
22  Os números apresentados no texto original são 18% de destruição nos 4,55 milhões de km² da Amazônia brasileira 
(TAMER, Sérgio. Amazônia: análise jurídica do desmatamento. Revista Jurídica Consulex, Brasília, ano XII, n. 267, p. 
22-23, 29 fev. 2008). 
23  TAMER, Sérgio. Op. cit., p. 23. “Em 21 de fevereiro de 2005, numa palestra realizada em Genebra, Suíça, sobre o tema 
As Lições da Europa para a Governança Global, Lamy afirmou que a Floresta Amazônica e as demais florestas tropicais do 
planeta deveriam ser consideradas bens públicos mundiais e submetidas a uma gestão coletiva pela comunidade interna-
cional” (BARROS, Miguel Daladier. “Internacionalização” da Amazônia: realidade ou utopia? Revista Jurídica Consulex, 
Brasília, ano XII, n. 267, p. 26-31, 29 fev. 2008).
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2.2 Internacionalização da Amazônia: teoria da conspiração ou realidade?

Em matéria publicada na Revista Jurídica Consulex, de 29 de fevereiro de 
2008, Barros discute a questão da internacionalização da Amazônia, trazendo da-
dos sobre a atuação de organizações não-governamentais (ONGs):

[...] enquanto na Amazônia brasileira atuam cerca de 350 ONGs em 
proveito de pouco mais de 230 mil índios, não sujeitos à fome, sede ou 
subnutrição, de outro lado, no sofrido Nordeste, onde existem cerca de 
10 milhões de vítimas da seca (população 434,7% maior), todos sujei-
tos à fome, sede e subnutrição, não há registro da presença de ONGs 
estrangeiras oferecendo “ajuda humanitária”.
A explicação para esse absurdo: a Amazônia tem ouro, nióbio, petróleo, 
as maiores jazidas de manganês e ferro do mundo, diamante, esmeral-
das, rubis, cobre, zinco, prata, a maior biodiversidade do planeta [...] 
Já a região Nordeste não tem tanta riqueza, por isso não há ONGs 
estrangeiras ajudando os famintos nesse pedaço esquecido do nosso 
Brasil.
Existem mais ONGs estrangeiras, indigenistas e ambientalistas, na 
Amazônia brasileira do que em todo o continente africano, que sofre 
com fome, sede, guerras civis, epidemias de AIDS e Ebola, massacres 
de grupos tribais e a presença de minas terrestres.24

Para Barros, essa preferência generalizada das ONGs estrangeiras pela atua-
ção na Amazônia é suficiente para constatar o indiscutível interesse pela região e 
também uma provável ingerência externa. De fato, não é de hoje que a Amazônia 
brasileira desperta o interesse da comunidade internacional. Pode-se citar como 
exemplo a declaração do ex-presidente francês François Mitterrand em 1989 de 
que “o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia”. A so-
berania relativa ou limitada ou, ainda, restrita é um conceito difundido por gru-
pos que, segundo Barros, tentariam impor a chamada “governança global sobre 
Estados nacionais soberanos, principalmente os países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento.”25 

Barros chama a atenção, ainda, para um recente projeto:

[...] o governo dos Estados Unidos, por meio da Agência de Desenvol-
vimento Internacional (USAID), lançou no final de 2006 um projeto 

24  BARROS, Miguel Daladier. Op. cit., p. 28.
25  “Na esteira desse novo conceito, em novembro de 2002, já em plena era das intervenções unilaterais do governo neo-
conservador do presidente George W. Bush, o então Secretário de Defesa Donald Rumsfeld apresentou, na V Conferência 
de Ministros da Defesa das Américas, em Santiago do Chile, o conceito de ‘soberania efetiva’, significando a necessidade 
de intervenções em áreas onde o Estado nacional não pudesse, por um motivo ou outro, exercer pleno controle territorial. 
Como se pode inferir, o conceito de ‘soberania efetiva’ é uma variante disfarçada do princípio de ‘soberania relativa’, ‘so-
berania limitada’ ou ‘soberania restrita’, introduzido por Mitterrand a partir do final da década de 80” (BARROS, Miguel 
Daladier. Op. cit., p. 28). Outro exemplo do movimento de internacionalização da Amazônia, citado por Barros em seu ar-
tigo, está na declaração do ex-Secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger em 1994: “os países industrializados 
não poderão viver da maneira como existiram até hoje se não tiverem à sua disposição os recursos naturais não renováveis 
do planeta. Terão que montar um sistema de pressões e constrangimentos garantidores da consecução de seus intentos” 
(BARROS, Miguel Daladier. Op. cit., p. 29).
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denominado Iniciativa para Conservação da Bacia Amazônia (ABCI, 
na sigla em inglês), com previsão de financiamento de US$ 65 milhões 
(cerca de R$ 113,7 milhões) em cinco anos. Tais recursos, já aprovados 
pelo Congresso norte-americano em 2004, seriam destinados a pro-
jetos de “fortalecimento e articulação política e reforço material das 
diversas ONGs ambientalistas, de defesa dos povos indígenas e ins-
tituições de pesquisa que atuam no Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia e 
Equador.”26

No entendimento de Barros, essa seria uma estratégia de governança am-
biental para o domínio da região amazônica, especialmente nos territórios de-
marcados como reservas indígenas e unidades de conservação – áreas em que os 
governos dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda e outros, através 
das ONGs sob seus controles, intentam implantar o que se convencionou chamar 
de Pax Verde, traduzida na iniciativa da USAID que, por meio do projeto ABCI, 
pretende intervir direta e ostensivamente sobre a Amazônia brasileira. O objetivo 
futuro desta intervenção seria transformar as terras indígenas e as unidades de 
conservação em nações autônomas e, por conseguinte, não sujeitas à soberania do 
Brasil ou de qualquer país amazônico, efetivando assim o processo de internacio-
nalização da Amazônia.27 

Portanto, além dos problemas ambientais enfrentados na Amazônia em de-
corrência da exploração econômica insustentável de suas florestas, haveria tam-
bém na região o problema relacionado com a soberania do país.28

Não obstante o reconhecimento de valores universais superiores referentes 
à proteção dos direitos humanos que, de fato, enseja uma revisão na concepção 
tradicional de soberania absoluta do Estado, uma vez que tolera intervenções in-
ternacionais em favor da observância desses valores – sobre o assunto, Costa Neto 
considera que a “debilidade das estratégias de fiscalização e controle implementa-
das pelo Poder Público em relação à Floresta Amazônica não autoriza a quebra de 
soberania brasileira em relação a essa rica e vasta porção do território nacional, ao 
sabor do envolvente argumento do ‘patrimônio comum da humanidade’.”29

O que se poderia admitir é o exercício do direito do Estado brasileiro de 
autonomia na gestão e exploração da Amazônia em consonância com padrões 
internacionais de proteção do meio ambiente. Elevar o grau de proteção segun-
do critérios internacionais não significa abrir mão de sua soberania, até porque, 
segundo o art. 1º da Constituição Federal, a soberania nacional constitui um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil.30

26  BARROS, Miguel Daladier. Op. cit., p. 26.
27  BARROS, Miguel Daladier. Op. cit., p. 31.
28  Entende-se por soberania nacional, entre outros aspectos, o poder do Estado legislar e fazer cumprir as suas leis (BAR-
ROS, Miguel Daladier. Op. cit., p. 30).
29  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 134.
30  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 135.
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3. TUTELA JURÍDICA DA AMAZÔNIA

Diante do quadro de desflorestamento apresentado na seção anterior, extre-
mamente importante torna-se o estudo da tutela jurídica da Amazônia, ou seja, a 
análise dos instrumentos jurídicos voltados para a proteção da Floresta Amazôni-
ca brasileira.

3.1 A Floresta Amazônica na Constituição Federal

No estudo da tutela constitucional do meio ambiente, cabe ressaltar que, em 
primeiro lugar, a partir do momento em que Constituição Federal de 1988 garan-
tiu a todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado – incluída aqui a flora 
como elemento natural – o direito ao meio ambiente sadio, reconhecido como 
um direito de todos, passou a ser considerado um direito fundamental da pessoa 
humana.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, 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.31

Em segundo lugar, a Constituição Federal, ao conceituar o meio ambiente 
“bem de uso comum do povo”, entendeu o meio ambiente como um bem que 
pertence a todos de forma indeterminada – que vem a ser a definição legal de bem 
difuso.32 Por isso o entendimento doutrinário de que a expressão “bem de uso co-
mum do povo” não constitui espécie de bem público como se poderia supor à luz 
da classificação dicotômica de bens públicos/privados do Código Civil.33 O bem 
ambiental é de interesse público, mas isso não o torna um bem público, tampouco 
particular, e sim um bem difuso dotado de regime jurídico especial. O Poder Pú-
blico não é o proprietário do bem ambiental e sim mero gestor desse bem; o povo 
é o seu verdadeiro proprietário, porém, de forma indeterminada. Nesse sentido, 
conclui-se que o meio ambiente enquanto macrobem ambiental é insuscetível de 
apropriação privada.

Observa-se que o conceito de florestas brasileiras redigido pelo Código Flo-
restal (Lei no 4.771/65) como “bens de interesse comum a todos os habitantes do 
país”34 foi recepcionado pela Constituição de 1988.

31  CF/88, art. 225, caput. 
32  O Código de Defesa do Consumidor definiu os interesses ou direitos difusos como “os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” (Lei no 8.078/90, art. 81, 
parágrafo único, I)
33  Lei no 10.406/02, arts. 98 e 99.
34  “As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que 
revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limi-
tações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem” (Lei no 4.771/65, art. 1º, caput).  Segundo Machado, 
“o Código Florestal antecipou-se à noção de interesse difuso, e foi precursor da Constituição Federal quando conceituou 
meio ambiente como bem de uso comum do povo” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 12. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 697).
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A proteção da fauna e da flora é imposta ao Poder Público como uma obri-
gação constitucional, devendo-se proibir práticas insustentáveis que coloquem em 
risco sua função ecológica. Assim sendo, o Poder Público tem o dever constitucio-
nal de coibir o desmatamento na Amazônia quando este ocasionar a extinção de 
espécies da biodiversidade.

Art. 225 [...] incumbe ao Poder Público:
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção das 
espécies ou submetam os animais à crueldade.35

Importante observar também que a Constituição Federal, em seu art. 170, 
estabeleceu como princípios norteadores da atividade econômica a função so-
cial da propriedade e a defesa do meio ambiente36, extraindo-se daqui a idéia 
de desenvolvimento sustentável como o desenvolvimento que compatibiliza a 
exploração econômica com a conservação da natureza, de modo que a utili-
zação dos recursos naturais para a satisfação das necessidades das gerações 
presentes não comprometa a possibilidade das gerações futuras se utilizarem 
desses mesmos recursos – tese projetada no Relatório Brundtland37 e consa-
grada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento.38 

Todas essas disposições aplicam-se à tutela jurídica da Amazônia, haja vista 
que o meio ambiente natural é composto pelo solo, subsolo, ar atmosférico, águas, 
fauna, flora e, como se sabe, as florestas e demais formas de vegetação são espé-
cies de flora.

Em relação à Floresta Amazônica brasileira especificamente, a Constituição 
Federal a define como “patrimônio nacional”:

Art. 225 [...]
§ 4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, 
o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacio-
nal, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 
dos recursos naturais.39

A expressão patrimônio nacional não se confunde com patrimônio da União. 
De acordo com Costa Neto, “a Constituição da República não estabelece, como 
poderia parecer à primeira vista, o domínio da União sobre tais regiões. A expres-

35  CF/88, art. 225, § 1º, VII. 
36  CF/88, art. 170, III e VI.
37  Em 1983, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Comissão sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Em 1987, essa Comissão apresentou o chamado “Relatório Brundtland” (também conhecido pelo título 
“Nosso Futuro Comum”), lançando o conceito de desenvolvimento sustentável.
38  Conhecida pelos nomes “Rio 92”, “Eco 92” ou “Conferência do Rio” por ter sido realizada em 1992, na cidade do Rio 
de Janeiro.
39  CF/88, art. 225, § 4º (grifou-se).
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são patrimônio nacional presta-se a enfatizar a existência de um interesse mais 
amplo, de toda a nação.”40

A designação da Floresta Amazônica como patrimônio nacional destaca a 
importância de seu ecossistema e do papel primordial da União na coordenação 
de ações que visem à salvaguarda de um interesse que é de toda a nação brasi-
leira – papel primordial da União, porém não exclusivo, pois a proteção do meio 
ambiente é, antes de tudo, competência material comum:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios: 
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora.41

Cabe às Administrações Públicas federal, estaduais, distrital e municipais, 
em cooperação, estabelecer normas administrativas e as providências necessárias 
para a realização dos objetivos ambientais fixados.

3.1.1 Espaços territoriais especialmente protegidos

A Constituição Federal, para assegurar o direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, impôs ao Poder Público a incumbência de:

Art. 225 [...]
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 genético do 
País e fiscalizar a entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético;
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a altera-
ção e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção.42

A Lei no 9.985/2000 regulamentou esses dispositivos constitucionais43, insti-
tuindo o Sistema Nacional das Unidades de Conservação (SNUC).

Convém observar que um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei no 6.938/81) é exatamente “a criação de espaços territoriais es-
pecialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais 

40  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 125.
41  CF/88, art. 23, VI e VII. Nota-se que, ao estabelecer competência comum a proteção das florestas, da fauna e da flora, o 
legislador foi redundante, visto a flora abranger as florestas.
42  CF/88, art. 225, § 1º, I, II, III e VII.
43  Mais o inciso VII do mesmo artigo, transcrito na subseção anterior.
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como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas 
extrativistas”.44

O presente artigo restringe-se a três tipos de espaços naturais protegidos: a) 
as unidades de conservação; b) as áreas de preservação permanente; c) as áreas 
de reserva legal.45

3.2 A Floresta Amazônica na Lei do SNUC

A Lei no 9.985/2000, ao instituir o SNUC, estabeleceu normas e critérios 
para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.

Esta lei, conhecida por “Lei do SNUC”, definiu unidades de conservação 
como:

Art. 2º [...]
I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambien-
tais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.46

As unidades de conservação são criadas através de ato do Poder Público.47 
A propósito, Costa Neto destaca que “a lei não especifica a natureza do ato, o que 
permite a conclusão de que o ato de criação pode emanar de qualquer uma das 
três dimensões do Poder Público – a executiva, a legislativa e a judiciária. Noutras 
palavras, o ato formal de criação da unidade de conservação pode corporificar-se 
em lei, decreto, resolução, ou decisão judicial. Pode ser fruto, também, de termo 
de ajustamento de conduta, do qual resulte a obrigação de criar uma unidade de 
conservação.”48

Assim, por ato do Poder Público, podem ser criadas unidades de conserva-
ção nas áreas com características naturais relevantes, como é o caso das áreas de 
incidência da Floresta Amazônica.

As unidades de conservação do SNUC dividem-se em dois grupos: a) Uni-
dade de Proteção Integral; b) Unidade de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral têm por objetivo preservar a natureza, 
admitindo-se apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, o uso que 
não envolve consumo ou coleta desses recursos, acentuando a preservação da bio-
diversidade, ao passo que as Unidades de Uso Sustentável visam conservar a 

44  Lei nº 6.938/81, art. 9º, VI.
45  Entre os espaços naturais protegidos, podem ser incluídos as terras indígenas e os monumentos naturais tombados, além 
de outros que venham a ser instituídos.
46  Lei no 9.985/2000, art. 2o, I.
47  Lei no 9.985/2000, art. 22.
48  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 173.
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natureza, admitindo-se a exploração direta dos seus recursos naturais, desde que 
de forma planejada e sustentável.49

O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto por cinco categorias de 
unidades de conservação: a) Estação Ecológica; b) Reserva Biológica; c) Parque Na-
cional; d) Monumento Natural; e) Refúgio da Vida Silvestre. Já o segundo grupo, for-
mado pelas Unidades de Uso Sustentável, é composto por sete categorias: a) Área de 
Proteção Ambiental; b) Área de Relevante Interesse Ecológico; c) Floresta Nacional; 
d) Reserva Extrativista; e) Reserva de Fauna; f) Reserva de Desenvolvimento Susten-
tável; g) Reserva Particular do Patrimônio Natural; cada qual com seus fundamentos 
e características fixados em lei.50

Um ponto importante sobre as unidades de conservação é que todas elas, sejam 
de Proteção Integral ou de Uso Sustentável, devem contar com um plano de manejo 
elaborado pelo Poder Público responsável. A Lei do SNUC define manejo como “todo 
e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e 
dos ecossistemas”51. O plano de manejo é entendido como uma espécie de zoneamen-
to da unidade de conservação por meio de um estudo multidisciplinar de várias áreas 
científicas que contemple o diagnóstico dos seus recursos naturais.52 

Em regra, as unidades de conservação são áreas de domínio público.53 As áreas 
criadas pelo Poder Público Federal são de responsabilidade do IBAMA, ao passo que 
as instituídas pelos Estados são subordinadas aos órgãos integrantes da estrutura bási-
ca dos Estados. Conforme Mônico Neto, “isso não significa que o Estado-membro só 
deva fiscalizar as áreas por ele criadas e a União as por ela instituídas.”54 De fato, uma 
interpretação nesse sentido afrontaria os já mencionados dispositivos constitucionais: 
a) o art. 225 que impõe ao Poder Público em geral o dever de conservar o meio am-
biente para as presentes e futuras gerações; b) o art. 23 que estabelece ser competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do 
meio ambiente, o combate da poluição e a preservação da flora e da fauna.55

Segundo Ribeiro, Veríssimo e Pereira, 33% da Amazônia Legal são áreas pro-
tegidas. Apesar da existência de posseiros em muitas dessas áreas – em sua maioria, 
elas têm funcionado como uma barreira contra o avanço do desmatamento. Por isso, a 
criação de unidades de conservação é considerada uma das estratégias mais efetivas e 
recomendadas para a proteção da Floresta Amazônica.56 

49  Lei no 9.985/2000, art. 7o, §§ 1o e 2o. Apesar de “unidade de conservação” referir-se genericamente a todas as unidades 
de Proteção Integral e de Uso Sustentável, o termo conservação pressupõe um valor instrumental da natureza, tornando-a 
passível de aproveitamento racional; já a preservação impõe um regime de proteção mais rigoroso, não admitindo a sua 
exploração econômica. Por isso a afirmação de Costa Neto de que as unidades de Proteção Integral não poderiam, a rigor, 
ser chamadas de unidades de conservação, uma vez que o termo conservação sugere a possibilidade de uso direto dos 
recursos naturais (COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 176).
50  Lei no 9.985/2000, arts. 8o a 21.
51  Lei no 9.985/2000, art. 2º, VIII.
52  MONICO NETO, Miguel. A reserva legal na Amazônia. Revista de Direito Ambiental (Centro de Apoio Operacional do 
Meio Ambiental – MP/RO), Porto Velho, n. 1, p. 11-45, ano 2005.
53  Existe a possibilidade de pertencerem a particulares, caso em que, dependendo do grau de proteção exigível, poderá 
haver desapropriação.
54  MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 14.
55  CF/88, arts. 225, caput e 23, VI e VII.
56  RIBEIRO, Beatriz; VERÍSSIMO, Adalberto; PEREIRA, Kátia. O avanço do desmatamento sobre áreas protegidas em 
Rondônia. O Estado da Amazônia, n. 6, dez. 2005. 4p. Disponível em: <http://www.imazon.org.br/publicacoes/publicacao.
asp?id=501>. Acesso em: 27 mar. 2008. 
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Todavia, a mera criação de unidades de conservação não é suficiente para conter 
o desflorestamento ilegal – contexto em que ações intensas de fiscalização tornam-se 
imprescindíveis.

3.3 A Floresta Amazônica no Código Florestal

A tutela jurídica da Amazônia não se prende apenas à criação das unidades 
de conservação previstas na Lei do SNUC. No Código Florestal constam mais 
dois importantes instrumentos para a proteção da Floresta Amazônica brasileira: 
as áreas de preservação permanente (APPs) e de reserva legal, diferenciando-
se das unidades de conservação no fato destas possuírem um regime jurídico de 
maior grau de determinabilidade que o daquelas.57

3.3.1 Áreas de Preservação Permanente

As APPs estão previstas no Código Florestal desde 1965, entendidas como

Art. 1º [...]
II – Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos 
arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a es-
tabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.58

Quanto às florestas de preservação permanente, o Código Florestal as classifi-
ca em dois tipos: a) florestas de preservação permanente por força da lei; b) florestas 
de preservação permanente administrativas. 

As primeiras são instituídas por lei, ou seja, consideradas de preservação per-
manente pela disposição da lei, o que equivale dizer, decorrem da direta e expressa 
manifestação do legislador, conforme o rol trazido no art. 2º do Código Florestal59, 
enquanto que as APPs administrativas são instituídas pelo Poder Público federal, 

57  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 202.
58  Lei no 4.771/65, art. 1º, § 2º, II.
59  “Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas de 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 mí-
nima será: 1 – de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 2 – de 50 (cinqüenta) 
metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; 3 – de 100 (cem) metros para 
os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 4 – de 200 (duzentos) metros para os 
cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 5 – de 500 (quinhentos) metros para os 
cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; b) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água 
naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos” d’água, qualquer que seja a sua 
situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura: d) no topo de morros, montes, montanhas e 
serras; e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45o, equivalente a 100% da 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” (Lei no 4.771/65, art. 2º). Neste rol, incluem-se também 
as florestas existentes em terras indígenas: “As florestas que integram o patrimônio indígena ficam sujeitas ao regime de 
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei” (Lei no 4.771/65, art. 3º, § 2º).
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estadual ou municipal através de declaração formal por ato administrativo da auto-
ridade ambiental competente, nas hipóteses do art. 3º do mesmo código.60

 As APPs incidem tanto sobre áreas de domínio público quanto privado. 
Assim sendo, podem ser encontradas florestas de preservação permanente tanto em 
áreas públicas, inclusive já protegidas, como por exemplo, nas unidades de conser-
vação, quanto em áreas particulares, funcionando, em relação a estas, como uma li-
mitação ao direito de propriedade.61 Seus proprietários têm a obrigação de preservar 
e manter as APPs intactas e repará-las em caso de degradação.

 O Direito Ambiental tem distinguido preservação de conservação, pres-
supondo o primeiro a manutenção da integridade e perenidade dos recursos am-
bientais, e o segundo a utilização racional através do manejo sustentável. Portanto, 
o termo preservação permanente impõe uma proteção mais rigorosa, acentuando a 
relevância dessas florestas para o equilíbrio do ecossistema.62 A supressão de vege-
tação em APPs deve se constituir uma exceção, pois, segundo o Código Florestal, 
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou interesse social.63

3.3.2 Reserva Legal

Assim como as unidades de conservação e as APPs, a reserva legal tem defi-
nição em lei – no caso, o Código Florestal – e função ambiental específica:

Art. 1º [...]
III – Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade 
ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária 
ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação 
dos processos ecológicos, à conservação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas.64

As áreas de reserva legal diferenciam-se das APPs em relação ao grau de 
proteção: enquanto as APPs possuem um caráter preservacionista, a reserva legal 
constitui um instrumento jurídico de conservação, permitindo a utilização racio-
nal de seus recursos naturais através do manejo florestal sustentável.65 Obviamen-
te que nesse manejo não pode estar incluído o corte raso – o corte contínuo e 
ininterrupto da floresta – hipótese em que as reservas florestais legais deixariam 
de cumprir sua função ambiental.

60  “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 dunas; c) a formar faixas de pro-
teção 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” (Lei no 4.771/65, art. 3o).
61  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 203; MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 16.
62  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 202-203.
63  Lei no 4.771/65, art. 4º, caput.
64  Lei no 4.771/65, art. 1º, § 2º, III.
65  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. cit., p. 202
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Dessa forma, ao contrário das florestas de preservação permanente, as reser-
vas florestais legais são passíveis de exploração econômica. 

Outra diferença está no fato de que, enquanto as APPs incidem tanto sobre 
áreas públicas quanto particulares, a reserva legal alcança apenas áreas sujeitas ao 
domínio privado. 

Em relação às propriedades rurais situadas em área de floresta localizada na 
Amazônia Legal, o Código Florestal dispõe que, ressalvadas as situadas em APPs 
ou sujeitas a regimes de proteção especial, são suscetíveis de supressão desde que 
mantidas, a título de reserva legal, no mínimo 80% de sua vegetação.66 Verifica-se 
que os recursos florestais da reserva legal não podem ser suprimidos, permitindo-
se apenas a sua utilização sob regime de manejo sustentável.67 

Monico Neto explica que a natureza jurídica da reserva legal é de Direito 
Administrativo, uma vez que constitui “uma limitação administrativa em favor do 
bem comum que é a utilização racional dos recursos naturais e do meio ambiente 
em sentido lato.”68

Como ensina Meirelles, 

Limitação administrativa é toda imposição geral, gratuita, unilateral e 
de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de ativi-
dades particulares às exigências do bem-estar social.
As limitações administrativas são preceitos de ordem pública. Derivam, 
comumente, do poder de polícia inerente e indissociável da Adminis-
tração e se exteriorizam em imposições unilaterais e imperativas, sob a 
tríplice modalidade positiva (fazer), negativa (não fazer) ou permissiva 
(deixar fazer). No primeiro caso, o particular fica obrigado a realizar o 
que a Administração lhe impõe; no segundo, deve abster-se do que lhe 
é vedado; no terceiro, deve permitir algo em sua propriedade.
Em qualquer hipótese, porém, as limitações administrativas hão de 
corresponder às justas exigências do interesse público [...].69 

Portanto, no intuito de conservar a biodiversidade brasileira, a observância 
de áreas de reserva legal sobre florestas de domínio privado nas regiões e percen-
tuais mínimos previstos no Código Florestal é de caráter compulsório, limitando 
o direito de propriedade.

66  Lei no 4.771/65, art. 16, I. Veja-se o texto na íntegra: “Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressal-
vadas 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 mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: 
I – 80% (oitenta por cento), na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia legal; II – 35% (trinta 
e cinco por cento), na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia legal, sendo no mínimo 20% 
(vinte por cento) na propriedade e 15% (quinze por cento) na forma de compensação em outra área, desde que esteja loca-
lizada na mesma microbacia, se seja averbada nos termos do § 7º deste artigo; III – 20% (vinte por cento), na propriedade 
rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e IV – 20% 
(vinte por cento), na propriedade rural em áreas de campos gerais localizada em qualquer região do País” (Lei no 4.771/65, 
art. 16, I a IV).
67  Lei no 4.771/65, art. 16, § 2º.
68  MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 17.
69  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 630-631 (grifado 
no original).
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4. A RESERVA LEGAL NA AMAZÔNIA E O DIREITO DE PROPRIEDADE

No Brasil, o direito de propriedade passou por uma evolução, em cujo pro-
cesso preponderou o interesse público sobre os interesses particulares. O Código 
Florestal foi uma entre as diversas leis que restringiu o direito de propriedade em 
sua concepção absoluta para transformá-lo em um direito de finalidade social.

Ao entendimento tradicional do Código Civil brasileiro do direito de pro-
priedade como a faculdade que o proprietário tem “de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua 
ou detenha”70, inseriram-se, na reforma de 2002, algumas exceções como o fato 
de que este direito “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”71 – adequando o Código Civil à legislação ambiental vigente.

A própria Constituição Federal, ao assegurar o direito de propriedade, impôs 
limites ao seu uso, condicionando-o à função social da propriedade: 

Art. 5º [...]
XXII – é garantido o direito de propriedade; 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; 
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por ne-
cessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa 
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição.
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural aten-
de, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabele-
cidos em lei, aos seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado; 
II − utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preserva-
ção do meio ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 
IV \loração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalha-
dores.72

Daqui se extraem dois princípios: o princípio da função sócio-ambiental da 
propriedade e o princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses 
privados. Mirra explica que o primeiro princípio vai além de um simples limite 
ao direito de propriedade: a função social e ambiental não só proíbe que o pro-
prietário prejudique a coletividade e o meio ambiente, como também impõe a ele 
ações para adequar sua propriedade à preservação ambiental. E o princípio da 
supremacia do interesse público refere-se a um “verdadeiro pressuposto da esta-

70  Lei no 10.406/02, art. 1.228, caput.
71  Lei no 10.406/02, art. 1.228, § 1o.
72  CF/88, arts. 5o, XXII a XXIV, e 186, I a IV.
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bilidade social. O interesse na proteção do meio ambiente, dessa forma, por ser de 
natureza pública, deve prevalecer sempre sobre os interesses individuais privados, 
ainda que legítimos.”73

Além disso, o ordem econômica constitucional brasileira, ao consagrar a 
liberdade de iniciativa privada, erigiu a função social da propriedade e a defesa do 
meio ambiente como princípios norteadores da atividade econômica, trazendo a 
noção que se tem hoje do desenvolvimento sustentável.74

Portanto, conclui-se que a função social da propriedade privada só é devida-
mente cumprida quando equacionada com a utilização racional dos recursos na-
turais, podendo-se afirmar que a conservação da qualidade do meio ambiente na 
propriedade é pressuposto para a existência do próprio direito de propriedade, não 
se reconhecendo a propriedade privada que não cumpre a sua função social.75 

Nessa perspectiva, consideram-se perfeitamente legítimas as limitações ad-
ministrativas impostas aos direitos de propriedade em face do bem comum, como 
é o caso das reservas florestais legais, cabendo ao Poder Público, no exercício de 
seu poder de polícia, obrigar o proprietário a cumprir essas limitações.76

Vale destacar que a área de reserva legal, ao contrário da desapropriação, 
não retira o caráter econômico da propriedade, uma vez que pode ser explorada 
desde que mediante manejo florestal aprovado pelo órgão ambiental competente 
– por isso não resulta em indenização ao proprietário da área.77

 No tocante à reserva legal na Amazônia, esta foi primeiramente estipula-
da em 50% pelo Código Florestal em 1965:

Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, quan-
to não for estabelecido o decreto de que trata o artigo 15, a exploração 
a corte raso só será permissível desde que permaneça com cobertura 
arbórea, pelo menos 50% da área de cada propriedade.78 

Em 1989, a Lei nº 7.803/89 acrescentou a exigência de averbação da reserva 
legal:

Art. 44 [...] 
Parágrafo único. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 
50% (cinqüenta por cento), de cada propriedade, onde não é permitido 
o corte raso, deverá ser averbada à margem da inscrição da matrícula 
do imóvel no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração 
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de 
desmembramento da área.79

73  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, 
n. 2, p. 50-66, abr./jun. 1996.
74  CF/88, art. 170, III e VI.
75  MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 20.
76  MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 21.
77  MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 18. 
78  MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 27.
79  MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 27.

Vol I-Profiss-book.indb   739 5/14/08   9:47:09 AM



740 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Com a alteração procedida pela MP nº 1.956-50/2000, convalidada pela MP 
2.166-67/2001, o tema ficou assim disciplinado:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas 
as situadas em áreas de preservação permanente, assim como aquelas 
não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação 
específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a 
título de reserva legal, no mínimo:
I – 80 % (oitenta por cento), na propriedade rural situada em área de 
floresta localizada na Amazônia Legal;
§ 8º A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição 
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo veda-
da alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer 
título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções 
previstas neste Código.80

Mesmo inexistindo cobertura arbórea na propriedade, há o dever do pro-
prietário de averbar a reserva legal, sendo ele o responsável pela recomposição 
da área, independentemente de ter contribuído ou não para devastá-la. Trata-se da 
responsabilidade objetiva adotada pelo Direito Ambiental.  

Em relação à reserva legal na Amazônia, verifica-se que o percentual que era 
de 50% passou a ser de 80%. Uma vez que as normas de Direito Ambiental são 
normas de ordem pública, de interesse geral e de aplicação imediata, não há que 
se falar em direito adquirido ou fato consumado em matéria de defesa ambiental. 
Aos proprietários que já tinham averbado percentual menor, cabe se adequarem 
ao novo percentual.

Houve, portanto, um aumento no grau de proteção da Floresta Amazônica 
brasileira no que tange às áreas de reserva legal. Todavia, para Monico Neto, “não 
obstante toda essa proteção, os índices de desflorestamento na Amazônia só têm 
aumentado e o Poder Público não tem conseguido evitar a instalação de projetos 
agropecuários em locais impróprios considerando a importância da biodiversida-
de da Amazônia, patrimônio nacional.”81

De qualquer forma, o percentual de 80% é hoje o mais adequado para se 
tentar mitigar os impactos ecológicos decorrentes do quadro de desmatamento na 
Amazônia.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O atual modelo de exploração econômica adotado na região amazônica – que 
se resume em retirar a madeira comercializável e desflorestar para atividades agro-
pecuárias – mostra-se insustentável, fazendo-se necessária a proposição de políti-
cas públicas mais corretas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

80  Lei no 4.771/65, art. 16, I, § 8º.
81  MONICO NETO, Miguel. Op. cit., p. 29.
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5.2 Em razão do interesse da comunidade internacional sobre a Floresta Amazôni-
ca e do elevado número de ONGs estrangeiras atuantes na região, há autores que 
sustentam a existência de um processo para a internacionalização da Amazônia. 
Entretanto, o art. 1º da CF/88 não autoriza a quebra da soberania brasileira sobre 
a região.

5.3 O art. 225 da CF/88 define a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, 
enfatizando o interesse de toda a nação brasileira sobre a região; e impõe a prote-
ção da fauna e da flora ao Poder Público, devendo este, portanto, coibir o desmata-
mento na Amazônia quando ocasionar a extinção de espécies da biodiversidade.

5.4 Os espaços territoriais especialmente protegidos representam importantes ins-
trumentos para a proteção da Floresta Amazônica. A criação de unidades de con-
servação, por exemplo, funciona como uma barreira contra o avanço do desmata-
mento – no entanto, apenas a sua criação não basta: ações intensas de fiscalização 
tornam-se imprescindíveis. 

5.5 A reserva legal e as APPs incidentes em áreas particulares constituem uma 
limitação ao direito de propriedade que, por sua vez, deve cumprir a sua função 
social. A reserva legal na Amazônia já foi de 50%, passando a 80% – percentual 
mais adequado para se tentar mitigar os impactos ecológicos na região.
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1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas, pela gravidade de seus efeitos e urgência na ado-
ção de medidas para enfrentá-la, aliada à generalização de seus efeitos por todo o 
planeta, se apresenta como um dos principais desafios ambientais da atualidade, 
capaz de congregar setores político, econômico, científico e sociedade civil em 
torno de seu enfrentamento. É um desafio capaz de reorganizar e impulsinoar 
uma nova governança ambiental mundial. Porém, apesar da aparente generaliza-
ção de seus efeitos, faz-se necessário considerar se os riscos e custos ambientais 
que gera são suportados igualmente por todos,  e se as respostas construídas até o 
momento no plano jurídico e institucional produzem uma distribuição equitativa 
destes custos e riscos, assim como dos benefícios que tais respostas podem gerar. 
Neste sentido, cabe considerar se as mudanças climáticas se apresentam como 
uma questão de Justiça Ambiental, que exige considerar fatores como a equidade 
na distribuição de seus riscos e custos e na distribuição dos benefícios a serem 
obtidos a partir das estratégias para o seu enfrentamento, capazes de configurar 
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uma nova concepção de justiça: a Justiça Climática. Esta consideração se justifica, 
especialmente, pela situação dos refugiados ecológicos, fenômeno que começa a 
se acentuar em razão das mudanças climáticas, e a necessidade de se estabelecer 
um regime jurídico próprio para enfrentar este dilema socioambiental. Se propõe, 
ainda, apresentar o Direito da Sustentabilidade como um novo paradigma jurídico,  
mais apto a enfrentar a complexidade dos fatores que envolve a mudança climá-
tica, especialmente quando considerada como uma questão de Justiça Ambiental.

2. CARACTERIZAÇÃO DA JUSTIÇA AMBIENTAL E SEUS PRESSUPOSTOS

O Movimento de Justiça Ambiental configura-se como a fusão de duas agen-
das de reivindicações: direitos civis e direitos humanos e ambientalista.  Possui 
um modo próprio de operar, construído a partir da vivência de situações de in-
justiça e exclusão ambiental, e que tem como propósito o empoderamento dos 
grupos afetados. Os grupos que compõem o Movimento desempenham um papel 
transformador, no sentido de politizar e organizar as comunidades, que passam de 
vítimas passivas a atores dos processos de tomada de decisão em matéria ambien-
tal.1 Surge de maneira autônoma em relação ao movimento ambientalista que, por 
adotar inicialmente uma postura mais tecnicista e preservacionista, estava distante 
das reivindicações de cunho social. Também a composição de seus quadros, na 
sua maioria formados por pessoas de nível socioeconômico e educacional ele-
vado, se distanciava dos atores do Movimento de Justiça Ambiental saídos dos 
grupos objeto de injustiça ambiental. Por outro lado, o movimento ambientalista 
partia da concepção de que os problemas ambientais atingem a todos indistinta-
mente, enquanto que o Movimento de Justiça Ambiental ressaltava justamente a 
desigualdade na distribuição dos riscos e custos ambientais.2 

Há um certo consenso em apontar os protestos ocorridos no ano de 1982 em 
Warren County (Carolina do Norte, Estados Unidos da América) contra um depó-
sito de Bifenil Policlorado (PCB), conduzido por afro-americanos como o marco 
inicial de afirmação do Movimento de Justiça Ambiental.3 Outro evento marcante 
foi a Cúpula dos Povos de Cor pela Justiça Ambiental (First National People of 
Color Environmental Leadership Summit), realizado em Washington, EUA, em 
1991. A Cúpula gerou um importante resultado, consubstanciado na Declaração 
de Princípios de Justiça Ambiental. Também no Brasil o tema da Justiça Am-

1  COLE, Luke W.; FOSTER,  Sheila R. From de ground up – environmental racism and the rise of environmental justice 
movement. Nova Iorque: New York University Press, 2001. p. 14. 
2  Neste sentido manifesta-se DOBSON: “It has always been a criticism of environmentalism from those on the left that 
environmentalists are wrong to claim that everyone suffers equally from environmental degradation. On the contraty, it is 
argued, the perception, and especially the suffering, of environmental risk is skewed in the direction of those least able to 
afford to protect themselves against it”. DOBSON, Andrew. Justice and the environment – conceptions of environmental 
sustainability and dimensions of social justice. Oxford: Oxford University Press, 1998. p. 19.
3  SHRADER-FRECHETTE. Environmental Justice- creating equality, reclaiming democracy. Nova Iorque: Oxford Uni-
versity Press, 2002. p. 8. ACSELRAD, Henri. Justiça ambiental – ação coletiva e estratégias argumentativas. Em AC-
SELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José Augusto (Org.). Justiça Ambiental e Cidadania. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará; Fundação Ford, 2004.p. 25. BULLARD, Robert. Enfrentando o racismo ambiental no século XXI. Em 
ACSELRAD, Henri, HERCULANO, Selene, PÁDUA, José Augusto. Justiça Ambiental e Cidadania.  p. 45.
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biental foi incorporado às agendas de outros movimentos sociais e, atualmente, 
possui espaço próprio pela consolidação de um Movimento Brasileiro de Justiça 
Ambiental. O marco de consolidação do Movimento de Justiça Ambiental no Bra-
sil foi o Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania, 
realizado em 2001 na Universidade Federal Fluminense. Como resultado, criou-se 
a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, especialmente através da elaboração de 
uma Declaração de Princípios assinada por 65 entidades.4

Justiça Ambiental designa a distribuição eqüitativa de riscos, custos e bene-
fícios ambientais, independentemente de fatores não justificáveis racionalmente, 
tais como etnia, renda, posição social e poder; o igual acesso aos recursos ambien-
tais e aos processos decisórios de caráter ambiental, traduzindo-se na sua democra-
tização. Requer condições estruturais favoráveis à organização e empoderamento 
da coletividade como sujeitos ativos do processo de gestão ambiental. Parte da 
constatação de que grupos fragilizados em sua condição socioeconômica, étnica e 
informacional, que afetam a sua aptidão para o exercício da cidadania, arcam com 
uma parcela desproporcional de custos ambientais e enfrentam maiores dificulda-
des de reação frente aos danos ambientais de que são vítimas preferencias. 

Em consequência, uma situação de injustiça ambiental 

“[...] ocorre sempre que uma comunidade ou uma pessoa experimenta um far-
do ambiental maior do que a maioria da população. Não importa se estes far-
dos foram voluntariamente assumidos, ou foi dada compensação equalizadora, 

ou se o problema pode ser melhor dirigido via outra política pública”.5 

A injustiça ambiental é uma espécie de discriminação ambiental, ao impor 
a grupos já fragilizados por condições socioeconômicas, raciais e informacionais 
uma carga desproporcional de custos ambientais em comparação com aqueles 
impostos à sociedade em geral. Pode-se identificar uma forte relação entre degra-
dação ambiental e injustiça social, pois justamente estes grupos já fragilizados e, 
portanto, com maiores dificuldades de defender seus interesses ambientais, aca-
bam sendo os principais afetados por decisões ambientais excludentes. Há, ainda, 
uma relação entre a distribuição de poder e a distribuição de custos e benefícios 
ambientais, especialmente pela influência do poder econômico e político na alo-
cação dos riscos e no acesso aos recursos naturais. Por outro lado, o poder econô-
mico cria maiores habilidades para influenciar os processos decisórios, gerando 
uma distribuição desigual de poder que faz com que as comunidades com menos 
condições de opor resistência aos riscos ambientais arquem com uma parcela des-
proporcional dos mesmos.6 

4  Informações retiradas de ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José A. A justiça ambiental e a dinâmica 
das lutas socioambientais no Brasil – uma introdução. Em ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José A. 
Justiça Ambiental e Cidadania.  p. 12-13.
5  RHODES, Edwardo Lao. Environmental Justice in América – a new paradigm. Environmental Justice in América – a new 
paradigm. Bloomington: Indiana University Press, 2003. p. 29. 
6  GOULD, Kenneth. A. Clase social, justice ambiental e conflito político. Em ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene 
e PÁDUA, José Augusto. Justiça Ambiental e Cidadania. p. 67 a 80.

Vol I-Profiss-book.indb   745 5/14/08   9:47:10 AM



746 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Ao lado da desigualdade e exclusão social configura-se uma nova forma de 
exclusão, de natureza ambiental. Também o racismo se apresenta como fator de 
exclusão e distribuição desigual de riscos ambientais. Constitui-se numa forma de 
discriminação pautada em critérios étnicos e raciais no que se refere ao acesso aos 
recursos e benefícios ambientais, e à carga de riscos ambientais desproporcionais 
suportados por determinados grupos raciais.7 Porém, a exclusão ambiental é de-
terminada mais por uma questão de aptidão para o exercício da cidadania do que 
propriamente por uma questão racial. Mas, por um histórico de discriminação e 
ausência de políticas públicas inclusivas, pode-se verificar que os grupos raciais 
já objeto de discriminação tem menos acesso ao instrumental necessário ao pleno 
exercício da cidadania. A exclusão ambiental pode ser entendida, assim, como a 
impossibilidade de gozar de benefícios ambientais, de ter acesso ao poder e aos 
processos decisórios, decorrente de fatores não justificáveis racionalmente, como 
a condição socioeconômica, racial, informacional e limitada possibilidade de in-
fluência política, decorrente de um contexto político e institucional que favorece 
a distribuição desigual dos riscos e custos ambientais. Esta desigualdade gera 
exclusão ambiental quando não puder ser adequadamente justificada por argu-
mentos racionais. 

A Justiça Ambiental apresenta-se, desta forma como uma dimensão a ser 
incorporada no tratamento de conflitos e problemas ambientais, especialmente na 
construção de estratégias e politicas de enfrentamento dos mesmos. Isto porque é 
capaz de proporcionar a consideração de fatores sociais, políticos, econômicos e 
culturais que podem influenciar na distribuição de custos e benefícios ambientais. 
Soluções que num primeiro momento podem se apresentar eficazes de um ponto 
de vista estritamente ambiental podem gerar situações de exclusão e desigualda-
de, fazendo com que determinados grupos e comunidades arquem com uma par-
cela desproporcional de custos e riscos ambientais e econômicos. Cabe considerar 
se a Justiça Ambiental é uma concepção aplicável à mudança climática e se tem 
sido adequadamente considerada nas respostas apresentadas no campo jurídico e 
econômico para este que se configura como um dos grandes desafios ambientais 
do século XXI.

3. AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS COMO UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA AMBIENTAL : 
CONTRIBUIÇÕES PARA UMA JUSTIÇA CLIMÁTICA

Apesar dos dados científicos apontarem que todos os países e regiões do pla-
neta serão, de alguma maneira, afetados adversamente pelas mudanças climáticas, 
determinados fatores, não exclusivamente ambientais, podem gerar uma maior 
vulnerabilidade aos seus efeitos. No plano jurídico é reconhecida a responsabili-
dade comum, porém diferenciada entre os diversos países, de acordo com a sua 
contribuição para a geração do problema, conforme dispõe a Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança Climática, referendada pelas metas extraidas 

7  BULLARD, Robert.D.(org.). Confronting Environmental Racism - Voices from the Grassroots. Boston: South End Press, 
1996. Tradução de Regina Domingues. Disponível em <www.justicaambiental.org.br>. Acesso em 09 fev. 2005.
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da Rio + 10. Países ricos,  com industrialização consolidada, contribuiram de 
forma mais significativa para as mudanças climáticas. Por outro lado, suas conse-
quências serão sentidas de forma mais intensa pelos países em desenvolvimento e, 
especialmente, pelas regiões e comunidades mais pobres, especialmente pela sua 
carência econômica e técnica para enfrentar  ou adptar-se ao problema, gerando 
uma situação de risco e vulnerabilidade. Assim, se verifica que aqueles que menos 
contribuíram para a geração do problema são justamente os que enfrentarão de 
forma mais intensa os seus efeitos.

A melhor informaçao científica disponivel, expressa pelo IPCC8 em seu Re-
latório de 2007, comprovam que determinadas regiões e grupos humanos serão 
especialmente afetados pelas mudanças climáticas, a exemplo do Ártico, da Áfri-
ca, das pequenas ilhas, dos grandes deltas asiáticos e africanos, assim como as 
regiões e comunidades mais pobres, as crianças e os idosos.9 Alerta que a vulnera-
bilidade ante estas mudanças globais pode ser agravada pela pobreza, acesso de-
sigual a recursos, insegurança alimentar, conflitos, tendências na globalização da 
economia e incidência de infermidades como o HIV. A capacidade de adaptação 
às mudanças climáticas, assim como a definiçao das mais apropriadas estratégias 
locais para seu enfrentamento está conectada ao desenvolvimento social e econô-
mico. As regiões menos desenvolvidas economicamente são as mais vulneráveis, 
enfrentando os maiores riscos.10 Por estas razões, as respostas às mudanças climá-
ticas devem considerar, entre outros fatores, a equidade.11

Também o PNUD12, no seu Relatório de Desenvolvimento Humano 
2007/2008, reconhece que os habitantes de países pobres correm risco muito 
maior de serem vítimas de catástrofes climáticas do que os de países com renda 
elevada. O estudo conclui que o impacto nas nações pobres é 78 vezes maior: a 
cada 19 moradores de países em desenvolvimento, 1 foi vítima de tragédias como 
secas, tsunamis e furacões entre 2000 e 2004. Nos países desenvolvidos, o núme-
ro é de 1 a cada 1.500. Por isso, em muitos países, a pobreza está intimamente 
ligada à contínua exposição aos riscos climáticos. O relatório observa que o risco 
de desastres naturais afeta todos os países, mas os mais pobres são especialmente 
vulneráveis, devido às desigualdades internas, às economias frágeis e ao baixo 
desenvolvimento humano. A pobreza diminui as chances de recuperação depois 
de um desastre e potencializa a falta de infra-estrutura para proteção às mudanças 
climáticas. Como fatores de vulnerabilidade aos efeitos da mudança climática, 
aponta os elevados níveis de dependência econômica da agricultura, as baixas 
médias de rendimentos, as condições ecológicas frágeis e a localização em áre-
as tropicais. A desigualdade social também eleva a vulnerabilidade às alterações 

8  Intergovernmental Panel on Climate Change.
9  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2007 : synthesis report. p. 10. (Sum-
mary for Policymakers)
10  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2007 : synthesis report. p. 14- 20. 
(Summary for Policymakers)
11  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2007 : synthesis report. p. 23. (Sum-
mary for Policymakers)
12  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
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climáticas e faz com que os efeitos sejam maiores do que em sociedades mais 
homogêneas.13

Se verifica, assim, que a mudança climática pode ser entendida como uma 
questão de Justiça Ambiental, pois seus custos e riscos não são distribuídos de 
forma equitativa entre todos, recaindo sobre regiões e grupos já vulnerabilizados 
por fatores econômicos, técnicos e sociais. Cabe considerar, de maneira geral, se 
as respostas às mudanças climáticas apresentadas até o momento são capazes de 
restituir a proporcionalidade na distribuição de custos, riscos e possíveis bene-
fícios de sua adoção. Verifica-se que estas respostas, centradas nos mecanismos 
de flexibilização previstos no Protocolo de Quioto, se configuram como instru-
mentos de conteúdo marcadamente econômico postos em funcionamento para 
enfrentar um problema ambiental, de alta complexidade, que necesariamente deve 
considerar questões de equidade e de justiça. Avanços podem ser alcançados, mas 
aparentemente não suficientes para enfrentar as causas do problema e generalizar 
seus benefícios para todos de forma equitativa. O IPCC deixa claro que com com 
as politicas de mitigação atuais as emissões de gases de efeito estufa vão conti-
nuar a aumentar e mesmo que sejam estabilizadas, seus efeitos serão sentidos por 
séculos.14Assim, as medidas atuais configuram-se como paliativos ao problema, 
por uma resistência em enfrentar suas causas, ou seja, um modelo de desenvol-
vimento em grande medida insustentável e concentrado numa matriz energética 
que privilegia o uso de combustíveis fósseis. A transformação do problema em um 
“mercado de oportunidades” representa um típico caso de « apropriaçao » de um 
problema ambiental pela lógica economica, a discussão se desloca do ambiente 
natural de tomada de decisão (esfera politica e sociedade civil) para o âmbito 
do privado. O tema da mudança climatica é visto mais como uma oportunidade 
economica e criaçao de novos mercados (mercado de carbono, biocombustiveis, 
exploração publicitaria, etc) do que uma questao de justiça e politicas publicas. 
Surge uma nova categoria de ambientalistas de livre mercado, que revertem a 
visão que o capitalismo mantinha da questão ambiental, até então vista como um 
entrave ao crescimento, e passa a ver nos problemas ambientais novas possibili-
dades de negocios, que em sua visao podem ser resolvidos, ao menos em aparên-
cia, através dos instrumentos de mercado. Partindo da premissa de que este é um 
« jogo » no qual nao podem haver perdedores, se tenta o impossível : manter e 
mesmo aumentar os padrões de produção e consumo e contornar a grave crise am-
biental que enfrenta a humanidade. Contornar porque não enfrenta as suas causas, 
o que exigiria um repensar do próprio paradigma civilizatório e seus modelos de 
crescimento.15 Como bem coloca SMITH, 

13  PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório de Desenvolvimento Humano 
2007/2008 – Combater as alterações climáticas: solidariedade humana num mundo dividido. Coimbra: Almedina, 2007.
14  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2007 : synthesis report. p. 6. (Summary 
for Policymakers)
15  Sobre as críticas às respostas institucionais às mudanças climáticas e  aos mecanismos de flexibilização propostos pelo 
Protocolo de Quioto, especialmente o mercado de carbono, ver LOHMANN, Larry. Carbon Trading : a critical conversa-
tion on climate change, privatization and power. Uppsala: The Dag Hammarskjöld Centre, 2006. SMITH, Kevin. Climate 
Change and Carbon Trade. Em G8 Club Governance – Power and Politics in a Global World. Critical Currents, n. I, maio 
2007. Uppsala : Dag Hammarskjöld Foundation, 2007.
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“no nível internacional, é claro que a ênfase em medidas baseadas no mercado 
tendem a diminuir a possibilidade de implementar outras medidas mais signifi-
cativas para lidar com a mudança climática.”16 

Isto porque estas medidas mais restritivas afrontam os pressupostos do cres-
cimento econômico e do livre mercado. Muitas das medidas adotadas para, em 
tese, diminuir as emissões de carbono e gerar créditos, como os mecanismos de 
desenvolvimento limpo, acabam gerando novos problemas e conflitos em nível 
local. LOHMANN destaca projetos na Guatemala, Equador, Uganda, Costa Rica, 
India, Sri Lanka, Tailandia, África do Sul e mesmo no Brasil que justificam esta 
constatação. Atividades causadoras de impactos ambientais e conflitos socioam-
bientais por contaminação e apropriação de recursos naturais indispensáveis às 
comunidades, são consideradas geradoras de créditos de carbono e propulsoras 
de mecanismos de desenvolvimento limpo. Se de um ponto de vista técnico po-
dem comprovar diminuições nas emissões de carbono, contribuindo para o en-
frentamento da mudança climática em escala global, desconsideram os impactos 
socioambientais locais, interferem nos modos de vida e uso dos recursos naturais, 
na organização social e política das comunidades. Muitas vezes, configuram ver-
dadeiras situações de CO

2
lonialismo.17 Portanto, as estratégias para enfrentar as 

mudanças climáticas devem considerar fatores mais amplos e complexos que os 
econômico e ambiental stricto sensu, especialmente os diferentes níveis de vulne-
rabilidade de regiões e comunidades, bem como os impactos socioambientais dos 
mecanismos de desenvolvimento limpo. É necessario incorporar critérios de jus-
tiça e equidade, capazes de fazer um contraponto ao argumento econômico pre-
dominante. Neste sentido, destaca-se a proposta do Fórum Brasileiro de ONG’s e 
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – FBOMS, que 
apresenta como objetivo orientador das políticas públicas em mudança climática 
“garantir condições para o desenvolvimento sustentável com eqüidade social, me-
diante políticas, programas e ações consistentes com a promoção da integridade 
ambiental e justiça social, o que implica em profunda transformação de políticas 
e práticas vigentes em todas as esferas”.18

As denúncias dos impactos socioambientais e pouca eficiência do mercado 
de carbono para enfrentar de forma equitativa a mudança climática, e a necessida-
de de considerar fatores de equidade e justiça nas estratégias de enfrentamento do 
problema conduziram à formação de um novo movimento reivindicando Justiça 
Climática. Designa o 

“conjunto de princípios que asseguram que ne nhum grupo de pessoas, sejam 
grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela desproporcional de 

16  SMITH, Kevin. Climate Change and Carbon Trade. p. 19.
17  Expressão utilizada pelo jornalista Harald Eraker referindo-se a um projeto norueguês de geração de créditos de carbono 
em Uganda. Referência em LOHMANN, Larry. Carbon Trading : a critical conversation on climate change, privatization 
and power. p. 239.
18  FÓRUM BRASILEIRO DE ONG’s E MOVIMENTOS SOCIAIS PARA O MEIO AMBIENTE E O DESENVOL-
VIMENTO ; VITAE CIVILIS. Mudanças climáticas e o Brasil – contribuições e diretrizes para incorporar questões de 
mudança de clima em políticas públicas . Brasília ; São Lourenço da Serra, 2007. p. 23.
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degradação do espaço coletivo provocada pelo câmbio climático tal que afete 
gravemente a qualidade de vida, inviabilize a sua reprodução e os obriga a 
migrar”19. 

Por outro lado, a injustiça climática corresponde às 

“situações de desigualdade que se instauram entre regiões e países do mundo 
e, dentro de cada região e cada país, entre grupos sociais por causa de um mo-
delo de crescimento baseado, de um lado, sobre a maximização do lucro, e, do 
ou tro, sobre um modelo de produção e de consumo, que impactou de tal modo 
o planeta que provocou a crise climática atual”.20

Pesquisadores e organizações da sociedade civil se articularam para promo-
ver a Justiça Climática e contestar as medidas institucionais adotadas para en-
frentar a mudança climática, formando a Rede de Durban pela Justiça Climática, 
pela qual mais de 200 grupos assinaram em 2004, em Durban, África do Sul, a 
Declaração de Durban sobre o Mercado de Carbono. Consideram que os projetos 
de captação de carbono em países do sul são uma nova forma de colonialismo e 
a comercialização da capacidade de absorção de carbono uma espécie de privati-
zação. Entendem que o mercado de carbono não é capaz de fazer frente à mudaça 
climática dentro de padrões de equidade e justiça e com a eficiência e urgência 
que o problema exige. Os setores da economia e os países que mais contribuíram 
para a geração do problema são os mesmos que mais lucros obtêm com as medidas 
propostas, enquanto que os custos da crise do uso de combustíveis fósseis serão 
desproporcionalmente arcados pelo poder público, comunidades, povos indígenas 
e contribuintes individuais. Criticam os mecanismos de desenvolvimento limpo, 
que incentivam os países poluidores e empresas a investirem em alternativas ba-
ratas nos países do sul, não diminuindo o impacto da indústria dos combustíveis 
fósseis sobre as comunidades locais. Denunciam que estes impactos, assim como 
aqueles gerados por indústrias geradoras de gases de efeito estufa são despropor-
cionalmente sentidos pelas pequenas ilhas, populações costeiras, comunidades 
indígenas, comunidades locais, pescadores artesanais, mulheres, jovens e idosos, 
comunidades carentes e marginalizadas. Neste contexto, os mecanismos de de-
senvolvimento limpo intensificam estes impactos, pois permite ao setor privado 
se apropiar de recursos naturais essenciais à sobrevivência de comunidades locais 
para gerar créditos de carbono. 

Verifica-se, assim, que as mudanças climáticas configuram-se como uma 
questão de Justiça Ambiental e que seu adequado enfrentamento, dentro de cri-
térios de equidade e justiça, exige mais do que as medidas paliativas, pautadas 
na lógica de mercado, adotadas até o momento. Requer a incorporação dos pres-
supostos da Justiça Ambiental, que permita considerar não só a diminuição das 

19  LEROY, Jean-Pierre ; MALERBA, Juliana. Justiça climática e ambiental. Em FÓRUM BRASILEIRO DE ONG’s E MO-
VIMENTOS SOCIAIS PARA O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO ; VITAE CIVILIS. Mudanças climáti-
cas e o Brasil – contribuições e diretrizes para incorporar questões de mudança de clima em políticas públicas . p. 48.
20  LEROY, Jean-Pierre ; MALERBA, Juliana. Justiça climática e ambiental. p. 48.
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emissões em uma escala global, mas também os diferentes níveis de vulnerabi-
lidade para enfrentar as consequências da mudança climática, a distribuição dos 
seus custos e riscos, assim como os impactos socioambientais locais das medidas 
adotadas até o momento para combatê-la.

4. REFUGIADOS ECOLOGICOS E MUDANCAS CLIMÁTICAS : UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA 
CLIMÁTICA

A condiçao formal de “refugiado” é atribuida pela Convençao de Genebra 
(Convençao de 1951 das Nações Unidas relativa ao estatuto dos refugiados) àque-
les que precisam deixar seu país em razão de perseguições ligadas à raça, religião, 
nacionalidade ou opiniões políticas. A expressao “refugiados ecológicos”21 ainda 
não tem conceituação jurídica reconhecida, mas vem sendo cada vez mais em-
pregada para designar as vítimas existentes ou em potencial de transformações 
ambientais em escala planetária. O pesquisador egípcio EL-HINNAWI é reconhe-
cido como o proponente do termo  “refugiado ecológico”, tendo identificado três 
categorias de migrantes ecológicos:

“pessoas que se deslocam temporariamente mas que podem retornar a seu lu-
gar de origem quanto o dano ambiental é reparado; pessoas que são perma-
nentemente deslocadas e reinstaladas em outro lugar; e pessoas que migram 
de seu lugar original à procura de uma melhor qualidade de vida quando seu 
habitat original foi degradado em tal extensão que elas não podem satisfazer 
suas necessidades básicas.22

Assim, a expressão “refugiados ecológicos” representa aquelas pessoas que 
fogem dos lugares de ocorrência de catastrofes naturais, ou são deslocadas, em 
geral de forma forçada, em razão de grandes projetos de “desenvolvimento” como 
é o caso da construçao de barragens, estradas e grandes projetos agrícolas e indus-
triais.  A relação refugiados/ meio ambiente origina ou reforça um ciclo vicioso: a 
precaridade dos recursos naturais gera ou reforça conflitos violentos, provocando 
a imigração de populações inteiras para regiões onde, por sua vez, exercem uma 
forte pressão sobre o meio ambiente. Um exemplo foi a fuga de centenas de mi-
lhares de pessoas em virtude do genocídio em Ruanda em 1994 para regiões ricas 
em biodiversidade no Zaire e Tanzania, que exigiu ajuda humanitária para evitar 
que uma catástrofe humanitaria se tornasse tambem catástrofe ambiental.

Muitas destas mudanças e transformações que geram o fenômeno dos refu-
giados ecológicos são devidas à atividade humana. É o caso da mudança clima-
tica e suas mais emblematicas consenquências, mais significativas sobretudo em 
zonas sensiveis e bastante populosas. As populaçoes desprotegidas, habitantes de 

21  Sao mais de 25 milhoes de pessoas atualmente que foram obrigados a fugir de tragedias ecologicas tais como deserti-
ficaçao, desflorestamento, acidentes industriais, catastrofes naturais, inundaçoes, entre outros.  Este numero ja é superior, 
em 2001 ao de refugiados “tradicionais” fugindo de um conflito (conforme relatorio do Fundo das Naçoes Unidas para a 
Populaçao, em 2001).
22  EL-HINNAWI, Essam.  Environmental Regugees UN Environmental Program, 1985.
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zonas ecologicamente frágeis de países em desenvolvimento sao os mais vulne-
ráveis. Neste sentido são também grandes contingentes de potenciais refugiados 
ecológicos. Como exemplo, a elevação do nivel do mar representa uma ameaça 
direta a milhoes de pessoas23. Se aumenta em um metro, sao 300 milhoes de pes-
soas diretamente afetadas. 

O conceito de “refugiado” foi pensado em termos políticos e individuais, 
logo após a 2ª Guerra Mundial, como forma de proteger indivíduos de regimes 
e contextos políticos adversos. No entanto, nos dias atuais, o contingente de re-
fugiados ecológicos já equivale ou supera o número dos refugiados políticos. 
É dificil fazer uma avaliação precisa uma vez que muitas pessoas e populações 
transferem-se dentro do próprio país, não fazendo juz à condição de refugiado. 
São as chamadas “populações deslocadas”. Geralmente nao recebem ajuda de 
organismos internacionais, como seria o caso dos refugiados em outros paises, o 
que acaba dificultando ainda mais sua situação. Acrescente-se a isso o fato de que 
a maior parte dos refugiados (ambientais ou tradicionais) acaba indo para países 
vizinhos, em geral também países em desenvolvimento e com frágil capacidade 
de acolhimento destas populações. 

Algumas previsões atuais chamam a atenção para a gravidade do problema: 
Klaus Toepfer, diretor do Pnuma, prevê que em 2010, o número de pessoas que 
migrarão para escapar dos efeitos de danos ambientais atingirá os 50 milhões. 
Para o IPCC, este número alcançará até 150 milhões de pessoas em 2050. Se-
gundo o Relatório Stern, 200 milhões de pessoas serão expulsas de suas casas de 
forma definitiva em consequência do aumento do nível do mar, se a temperatura 
planetária aumentar 2º C.24 Neste contexto, se destaca os impactos provocados 
pelas mudanças climaticás sobre o contingente de refugiados ecológicos, que ten-
dem a aumentar exponencialmente. Este é um novo desafio jurídico no enfrenta-
mento das causas e efeitos das mudanças climáticas. A situação destas populações 
deve ser reconhecida juridicamente? Como e a quem cabe protegê-las? Os países 
desenvolvidos economicamente tendem a desviar o foco do problema. Em um 
momento em que se vem limitando cada vez mais as possibilidades de imigração 
em busca de trabalho e melhores qualidades de vida (“refugiados econômicos”), 
e até mesmo as possibilidades dos que que gozam de estuto juridíco e proteção 
internacional (refugiados políticos), a sorte do imenso contingente populacional 
vitimado pelas mudanças climáticas (refugiados ecologicos) parece não ser das 
melhores.

No âmbito jurídico internacional o tema dos refugiados ecológicos já é re-
corrente. Embora não se reconheça oficialmente sua proteção jurídica, alguns do-
cumentos internacionais trataram do tema. É o caso da Agenda 21 que, em seu 
capítulo 12  (Gestão dos Ecossistemas Frageis: luta contra a deserficaçao e seca), 
visa estabelecer um plano de ação para assistência de populações e um programa 

23  GONIN, Patrick & LASSAILLY – JACOB, Veronique. Les refugiés de l’environnement. Une nouvelle catégorie de 
migrants forcés ? REMI 2002 (18) 2, p. 139-160.
24  GOLDSMITH, Zac. Climat : Le rapport Stern. Editoriaux, L’Ecologiste, n. 21, v. 8, n1, Decembre- Mars 2007.
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para refugiados ecológicos nas regiões mais sujeitas à seca.  Porém, a Agenda 
21 não goza de força impositiva. A referência ao termo “refugiado ecológico” 
na Agenda 21 não tem o mesmo reconhecimento do termo “refugiado político” 
previsto na Convenção de Genebra de 1951. A proteção jurídica do refugiado 
ecológico lança um desafio aos pensadores do direito. Seria necessario inventar 
um novo conceito jurídico, no entender de COURNIL25, ou poder-se-ia aproveitar 
e utilizar os conceitos jurídicos ja existentes? Os refugiados ecológicos são atual-
mente mais numerosos que as vítimas de conflitos armados. Independente de ser 
um reconhecimento comum ou diferenciado (entre refugiados “covencionais” e 
refugiados “ecologicos”) é imprescindivel um estatuto jurídico reconhecendo e 
estabelecendo medidas ante este novo fenômeno socioambiental. Diversas cam-
panhas internacionais têm sido feitas neste sentido. Cita-se na França o Appel de 
Limoges, lançado em 23 de junho de 2005 sob a iniciativa do Centre International 
de droit comparé de l’environnment de l’université de Limoges.

Se verifica, assim, que o potencial das mudanças climáticas para aumen-
tar o contingente de refugiados ecológicos é significativo, o que é agravado pela 
falta de um estatuto jurídico específico capaz de reconhecer esta nova categoria 
de refugiados e dar-lhes a proteção adequada. Reforça o entendimento de que as 
mudanças climáticas devem ser analisadas sob a ótica da Justiça Ambiental, con-
siderando os diferentes níveis de vulnerabilidade e riscos. É mais uma das facetas 
sociais a serem consideradas na construção de estratégias de enfrentamento das 
alterações do clima, já que os atuais mecanismos, de conteúdo econômico e am-
biental stricto sensu, não chegam a abordar diretamente a questão dos refugiados 
do clima, um dos temas centrais da Justiça Climática.

5. A CONTRIBUIÇÃO DO DIREITO DA SUSTENTABILIDADE PARA A ABORDAGEM DA 
MUDANÇA CLIMATICA COMO UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA AMBIENTAL

As respostas institucionais e jurídicas apresentadas para enfrentar as mu-
danças climáticas consideraram fatores econômicos e técnico-ambientais, mas 
demonstram uma certa carência em abarcar toda a complexidade do problema, 
quando considerado à luz da Justiça Ambiental e das críticas colocadas pelo mo-
vimento de Justiça Climática. Cabe considerar, portanto, se o Direito da Sustenta-
bilidade pode contribuir para esta abordagem mais ampla da mudança climática, 
a partir de critérios de equidade e justiça.

O processo de construção do Direito Ambiental passa por diferentes momen-
tos, ou “ondas”, como as nomeia FERRER. O primeiro momento é de afirmação 
como um ramo autônomo, dotado de um objeto delimitado e capaz de demons-
trar sua cientificidade. Se constrói a partir de uma forte base técnico-científica e 

25  Para esta autora a proteçao do refugiado ecologico representa a emergencia de uma nova ordem humanitaria internacio-
nal que destacaria a ideia de ingerencia ecologica. Cf COURNIL, Christel & MAZZEGA, Pierre. Reflexions prospectives 
sur une protection juridique des refugiés écologiques . Em Revue Européenne des Migrations Internationales, (23), n.1, 
2007, p. 7-34; COURNIL,  Christel. Les refugiés écologiques : quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ? Em Revue du 
Droit Public. n. 4, 2006, p. 1035 – 1065.
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vinculação às ciências naturais. A primeira onda é gerada pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, 
tem como paradigma estabelecer limites ao crescimento e como resultado a ado-
ção de políticas ambientais nacionais e constitucionalização do Direito Ambien-
tal. A segunda onda emerge com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 e que traz 
para o âmbito do Direito Ambiental o paradigma do desenvolvimento sustentável. 
É marcada pelo surgimento de novos atores sociais, pela proliferação das normas 
ambientais, mas com problemas de implementação e cumprimento. É neste mo-
mento que se inicia um processo de constatação das inter-relações entre os fatores 
ambiental, social e econômico, e especialmente entre pobreza e degradação am-
biental.  A terceira onda tem como marco a chamada Rio + 10, conferência das 
Nações Unidas realizada em Johanesburgo em 2002. Tem como consequência 
a politização do Direito Ambiental, a necessidade de reforçar a sua eficácia e a 
emergência das discussões em torno de uma governança ambiental global. Emer-
ge o princípio da solidariedade como princípio de Direito Ambiental, expandindo 
sua abrangência ainda mais na direção das interfaces entre a questão ambiental e 
a questão social. Reforça a percepção de que as questões ambientais apresentam 
um alto grau de complexidade, de inter-relação de fatores econômicos, políticos, 
sociais, culturais, étnicos, que o Direito Ambiental, no seu primeiro formato, é 
incapaz de processar. É cada vez mais evidente a conexão entre degradação am-
biental e exclusão social, a insuficiência de respostas técnico-ambientais frente 
às complexas relações de poder, às diferentes concepções quanto ao significado e 
formas de uso dos recursos naturais, entre outros fatores intrínsecos aos conflitos 
ambientais. Como reação, surge um movimento de expansão do objeto do Direito 
Ambiental, para abarcar toda esta complexidade, representada pelos movimentos 
de Justiça Ambiental e do socioambientalismo no Brasil.26

Mais do que uma forma diferenciada de abordagem da questão ambiental, o 
socioambientalismo se configurou como um novo paradigma jurídico, já que esta 
visão ampliada dos desafios e caminhos da sustentabilidade acaba por buscar no 
sistema jurídico um instrumento para a sua efetivação. SANTILLI reforça o so-
cioambientalismo como novo paradigma jurídico, apontando para a insuficiência 
dos esquemas jurídicos individualistas, patrimonialistas ou tecnicistas diante da 
complexidade das interações ambiente/sociedade.27 O socioambientalismo ganha 
reconhecimento a partir da Constituição da República Federativa de 1988, que reco-
nhece e protege um conjunto de direitos e interesses de caráter coletivo (em sentido 
lato sensu). Propugna a análise e interpretação integrada destes direitos que não 
podem ser adequadamente implementados de forma isolada. É neste contexto que o 
Instituto Socioambiental propõe a adoção da expressão “Direito Socioambiental.28 

26  As informações sobre as “ondas” do processo de construção do Direito Ambiental foram obtidas em FERRER, Gabriel 
Real. La construcción del Derecho Ambiental. Em Revista Aranzadi de derecho ambiental.  Nº. 1, 2002. p. 73-94. 
27  SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural. São 
Paulo: Peirópolis, 2004. p. 22.
28  INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Almanaque Brasil Socioambiental São Paulo, 2004. p. 190.
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Também MARÉS se refere a um Direito Socioambiental, que “transforma políticas 
públicas em direitos coletivos”.29 Verifica-se a contribuição do socioambientalismo 
para a sustentabilidade ao reconhecer a ligação intrínseca entre o ambiente e as 
diversas formas apropriação material e simbólica do mesmo pelas comunidades a 
partir de seus saberes, de sua cultura, de suas formas de vida. O objeto de proteção 
jurídica deixa de ser o ambiente em si, mas a variedade de formas de relação entre 
este e o ser humano. Assim, o socioambientalismo contribui para os primeiros pas-
sos de discussão e construção de um Direito da Sustentabilidade.

Porém, este processo de reconstrução do Direito Ambiental do qual resulta 
uma significativa ampliação de sua abrangência acabou gerando o risco de se per-
der sua especificidade e delimitação, já que acabou por abarcar questões de uma 
amplitude e complexidade que fugiam à sua capacidade de regulação e controle. 
Por essa razão, inicia-se um movimento de retomada de seus objetivos e delimi-
tação iniciais, sem perder de vista a necessidade de construir um novo paradigma 
jurídico capaz de enfrentar questões impregnadas de fatores sociais, econômicos, 
políticos, étnicos e culturais, além do fator ambiental stricto sensu. É neste sen-
tido que emerge o Direito da Sustentabilidade que, conforme FERRER, abrange 
o Direito Ambiental, o Direito Social e o Direito Econômico, as três bases da 
sustentabilidade, sem contudo sacrificar a especificidade de cada um desdes es-
paços juídicos.30 Cada um dos três espaços jurídicos mantêm sua delimitação e 
objeto, porém estabelecem conexões e promovem um intercâmbio de elementos e 
conceitos, criando o que se poderia chamar de um supra-espaço jurídico que, pela 
sua abrangência e pela flexibilidade que permitem estas conexões e intercâmbios, 
estaria mais apto a abarcar toda a complexidade dos desafios socioambientais. O 
alcance da sustentabilidade requer a promoção da qualidade de vida em toda a 
sua amplitude, que inclui geração e distribuição de renda, desenvolvimento hu-
mano e econômico equitativo, acesso à educação e à informação, possibilidade 
de exercício da cidadania e democratização dos processos decisórios, multicultu-
ralismo, superação da exclusão social e ambiental. Este é o objeto do Direito da 
Sustentabilidade, mais amplo do que o objeto do Direito Ambiental. Tem como 
meta a integração entre as questões ambiental stricto sensu, social, econômica, 
política e cultural no tratamento dos dilemas de sustentabilidade enfrentados pela 
sociedade contemporânea. Se configura como um direito posmoderno, marcado 
por sua incompletude, dinamicidade, multiplicidade e interdisciplinaridade, que 
assume a forma de um direito-rede, proposto por OST31 e corroborado por MO-
NEDIAIRE32. 

29  MARÉS, Carlos Frederico. Introdução ao Direito Socioambiental. Em LIMA, André (Org.). O Direito para o Brasil 
Socioambiental. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002. p. 32.
30  As informações sobre o Direito da Sustentabilidade foram obtidas do Professor Gabriel Real Ferrer em encontro de 
orientação de tese de doutorado ocorrido na Universidad de Alicante, Espanha, em março de 2008.
31  OST, François. Júpiter, Hercule, Hermes: trois modele du juge. In BOURETZ, Pierre. La force du droit – Panorama des 
débats contemporains. France: Éditions Esprit, 1991. p. 241 a 272.
32  MONEDIAIRE, Gérard.  L’hypothèse d’un droit du développement durable. In. MATAGNE, Patrick. Les Enjeux du 
Développment Durable. Paris: L’ Harmattan, 2005, p. 146 – 167.
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Desta forma, o Direito da Sustentabilidade parece configurar-se como para-
digma jurídico mais apto a enfrentar os dilemas postos pela mudança climática, 
pois até o momento, pelos dados e informações destacados, as respostas institu-
cionais e jurídicas se ocuparam dos aspectos ambientais e econômicos, havendo 
a necessidade de incorporar a dimensão social para que o tripé da sustentabi-
lidade esteja completo. A abordagem da mudança climática a partir da Justiça 
Ambiental demonstra que elementos sociais e culturais têm um peso significativo 
na distribuição de custos e riscos gerados pelas alterações do clima e também na 
construção de instrumentos capazes de dar respostas tanto em termos ambientais 
e econômicos, como também no plano social, incorporando questões de eqüida-
de e justiça capazes de realizar a solicitada Justiça Climática. Não se deve des-
considerar, também, as interfaces entre desenvolvimento sustentável e mudança 
climática pois, como alerta o IPCC, tornar o desenvolvimento mais sustentável 
pode reforçar as capacidades de mitigação e adaptação, reduzir emissões e re-
duzir vulnerabilidades. Por outro lado, as mudanças climáticas podem impedir o 
alcance dos Objetivos do Milênio para o Desenvolvimento.33 Reforça-se, assim, 
a pertinência do Direito da Sustentabilidade para estimular a sustentabilidade do 
desenvolvimento em todas as suas dimensões, como estratégia de enfrentamento 
da mudança climática, vista não só como um problema ambiental e econômico, 
mas especialmente um problema de eqüidade e justiça.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Mudanças climáticas se configuram como uma questão de Justiça Ambiental, 
já que seus custos e riscos são distribuídos de forma desproporcional, conforme o 
nível de vulnerabilidade de regiões, grupos e comunidades, não guardando rela-
ção com sua participação na geração do problema.

6.2 As estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas globais devem consi-
derar diferentes níveis de vulnerabilidade, riscos, conflitos, estratégias  e impactos 
socioambientais locais, incorporando critérios de justiça e equidade, capazes de 
fazer um contraponto ao argumento econômico e alcançar a Justiça Climática.

6.3 As mudanças climáticas agravam o problema dos refugiados ecológicos, o 
que é acentuado pela falta de um estatuto jurídico específico capaz de dar-lhes a 
proteção adequada. Faz-se necessário reconhecer juridicamente a condição de re-
fugiado ecológico e considerar este fenômeno na adoção de estratégias e políticas 
de enfrentamento das mudanças climáticas.

6.4 O Direito da Sustentabilidade abrange direito ambiental, direito social e direi-
to econômico, que mantêm sua delimitação e estabelecem conexões, criando um 

33  INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2007 : synthesis report. p. 23. (Sum-
mary for Policymakers)
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supra-espaço jurídico apto a abarcar a complexidade dos desafios socioambien-
tais, assumindo a forma de  um direito-rede.

6.5 O Direito da Sustentabilidade é o paradigma jurídico apto a restabelecer o 
equilíbrio entre as dimensões ambiental, econômica e social nas estratégias de 
enfrentamento das mudanças climática, pois as medidas atuais têm se centrado em 
aspectos ambientais e econômicos, devendo incorporar aspectos sociais para que 
o tripé da sustentabilidade esteja completo.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo foi elaborado com base em pesquisa científica realizada 
no período de 2005-2007, em que se buscou apresentar o Estudo de Impacto Am-
biental como um eficiente instrumento de fiscalização dos grandes empreendi-
mentos, pelo Poder Público e pela comunidade afetada. Ao serem instaladas, tais 
atividades acarretam grandes impactos no meio ambiente e, principalmente, na 
biodiversidade local, tendo em vista que as áreas ao redor do aeroporto de Vitória 
eram arborizadas e preservadas até então, sendo o habitat natural de numerosas 
espécies da fauna e flora brasileira. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) emergiu entre o final da década de 60 
e início da década de 70. Juntamente com o Relatório de Impacto ao Meio Am-
biente (RIMA), o EIA é exigido para a instalação de qualquer obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Entre-
tanto, é necessário salientar o que é o impacto ambiental. Conforme as diretrizes 
da Política Nacional de Meio Ambiente, art. 3º da Lei nº 6.938/81, o impacto 
ambiental é entendido como:

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
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II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.” 1

O EIA é um instrumento da política ambiental responsável pela avaliação 
dos impactos decorrentes da implantação de um empreendimento, e tem como 
objetivo conceder às autoridades públicas uma base confiável de informação so-
bre a área modificada. Esse estudo é elaborado por equipe multidisciplinar que 
terá como objetivo delimitar de forma minuciosa a região que será diretamente e/
ou indiretamente modificada com o novo empreendimento ou atividade. O RIMA, 
por sua vez, expõe os resultados obtidos com o EIA, devendo ser dotado de publi-
cidade, ou seja, apresentar-se de modo acessível à sociedade, bem como todas as 
instituições interessadas na causa.

Após esse processo dar-se-á início ao requerimento das licenças ambien-
tais para, de fato, seja realizado o empreendimento. A Resolução nº 237/97 do 
CONAMA define licenciamento ambiental como sendo uma permissão conferida 
pelo Poder Público para pessoa, física ou jurídica, exercer alguma atividade que 
possa vir a causar danos ao meio ambiente. Estipula, ainda, as seguintes espécies 
de licença: licença prévia, licença de instalação, licença de operação, sendo que 
uma não pode ser concedida se os requisitos para a concessão da licença anterior 
não forem satisfeitos. 2

As decisões administrativas que resultem na obtenção das licenças ambien-
tais são dotadas de publicidade. Para a população e, principalmente, à comunida-
de local, a publicidade do EIA está intrinsecamente ligada à preservação do meio 
ambiente, princípio postulado no art. 225, caput da Constituição Federal brasileira 
de 1988, e o direito à informação ambiental.3

2. LICENCIAMENTO

O desenvolvimento sustentável, segundo a Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento da ONU, é aquele no qual vem a suprir as neces-
sidades atuais sem prejudicar o futuro e, conseqüentemente, as futuras gerações. 
Portanto, sempre que se fala em desenvolvimento econômico a ele deve estar 
atrelado à idéia de proteção ao meio ambiente.

Essa aliança entre o meio ambiente e o desenvolvimento deveria ser um pro-
cesso contínuo no qual se busca a satisfação de ambas as partes, tendo em consi-
deração os aspectos socioculturais, históricos, políticos, econômicos e ecológicos. 
O processo de licenciamento é a primeira etapa para que se faça uma constatação 

1  Lei Federal nº 6.938 de agosto de 1981. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso 
em 31 mar. 2008.
2  Resolução CONAMA n º 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/
res97/res23797.html > Acesso em 10 dez.2007.
3  WWF: O que é desenvolvimento sustentável ?. Disponível em: <http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambien-
tais/desenvolvimento_sustentavel/index.cfm>. Acesso em 02 abr. 2008.
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sobre os benefícios e malefícios que a atividade irá causar. Esse procedimento 
está intensamente atrelado à avaliação prévia de impactos ambientais, uma vez 
que a obra, ou atividade empreendedora utiliza recursos naturais de forma a ser 
auferida como poluidora ou potencialmente poluidora ao meio ambiente, além 
de modificar substancialmente a biodiversidade local. Em conseqüência disso, o 
licenciamento tem como base fundamental a preocupação com a prevenção do 
dano ambiental. 4

O licenciamento ambiental é composto de cinco fases: a primeira é refe-
rente à requisição da licença; a segunda visa à publicidade do EIA-RIMA por 
meio da audiência pública; a terceira etapa consiste na realização ou dispensa da 
audiência pública, permitindo ao órgão ambiental a próxima etapa; a quarta eta-
pa tem por objetivo a elaboração da conclusão sobre os estudos recebidos; e, por 
fim, a quinta etapa consiste na aprovação do estudo e conseqüente licenciamento 
ambiental.

Existem três espécies de licença segundo a Resolução nº 237/97 do CO-
NAMA, quais sejam, respectivamente, a licença prévia (LP) concedida na fase 
preliminar do planejamento do empreendimento, a licença de instalação (LI) que 
autoriza o início das obras conforme projetos aprovados, e a licença de operação 
(LO) que permite o desenvolvimento da atividade ou empreendimento, devendo 
ser observado o cumprimento do que foi estabelecido nas outras duas licenças.5

No Estado do Espírito Santo, o licenciamento ambiental é realizado pelo 
IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente. Antes que a licença ambiental seja 
concedida, é necessário também que sejam realizadas audiências públicas, 6 posto 
que a participação da comunidade na discussão do Relatório de Impacto Ambien-
tal (RIMA) tem previsão na Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 187, 
caput, 7 além de que, a Lei Estadual nº 4.428/90 prevê claramente em seu artigo 
4º que é obrigatória a realização de audiência prévia. 8

No licenciamento pelo Município de Vitória - ES, compete à SEMMAM 
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente - expedir as licenças ambientais. Este 
órgão também é responsável pelo acompanhamento e fiscalização das condicio-
nantes do projeto e pela definição de normas técnicas e outros atos administrativos 
julgados necessários para o funcionamento e a implementação do licenciamento 
ambiental, conforme estabelece o art. 1º, §2º c/c art.27 do Decreto Municipal nº 
11.068/01. 9

4  PETERS, Edson Luiz; PIRES, Paulo de Tarso de Lara. Manual de Direito Ambiental. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2002. 
p. 45. 
5  Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/
res97/res23797.html > Acesso em 10 dez. 2007.
6  Lei Estadual nº 4.427 de 27 de julho de 1990. Disponível em: < http://www.iema.es.gov.br/default.asp > Acesso em 10 
dez. 2007.
7  ESPÍRITO SANTO. Constituição [do] Estado do Espírito Santo. Disponível em: < http://www.al.es.gov.br/trabalho.
cfm?parId_pagina_virtual=59 > . Acesso em 26 out. 2007.
8  Lei Estadual nº 4.428 de 28 de julho de 1990. Disponível em: < http://www.iema.es.gov.br/default.asp > Acesso em 10 
dez. 2007.
9  Decreto Municipal nº 11.068 de outubro de 2001. Disponível em: < http://sistemas.vitoria.es.gov.br/webleis/Leis/
D11068.PDF > Acesso em 10 dez. 2007.
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A Lei Municipal nº 5.131/00, art. 5º, prescreve que mesmo que o empreendi-
mento tenha adquirido licença ambiental de origem federal ou estadual, ele estará 
sujeito ao licenciamento ambiental da SEMMAM (Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente) se acarretarem em impactos locais, ou seja, no município de Vitória – 
ES. 10 Esse dispositivo deixa subentendido que, antes da licença determinada pelo 
município, outras podem já ter sido conferidas ao empreendedor, o contrário do 
que o CONAMA prescreve como ordem para exigência do EIA em sua Resolução 
nº 237 a qual tem sido alvo de debates acerca da constitucionalidade.

Da determinação constitucional prescrita no artigo 23, VI, ao determinar que 
“proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” 
11 é de competência comum dos três entes federados, é possível extrair que exigir 
EIA/RIMA está abarcado por esse dispositivo, uma vez que o estudo de impacto 
ambiental e seu relatório representam um instrumento de prevenção dos impactos 
que o meio ambiente possa sofrer e, em decorrência disso, é uma maneira de con-
cretizar a hipótese normativa.

3. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), cujos resultados são apresentados 
à comunidade por meio do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), é 
um instrumento de proteção ao meio ambiente, pois traz em seu cerne a concre-
tização do princípio ambiental da prevenção. Este tem como objetivo a tentativa 
de minimizar e, até mesmo, neutralizar possíveis danos ambientais resultantes de 
determinadas atividades empreendedoras. 

Para que isso ocorra, são utilizados instrumentos, como o EIA, a fim de que 
haja o conhecimento científico dos impactos que serão causados com a modifica-
ção do ambiente pela obra. O princípio da prevenção é amplamente utilizado na 
política ambiental brasileira, que tem como maior evidência de concretização, a 
constitucionalização do Estudo de Impacto Ambiental conforme se depreende do 
artigo 225, § 1º, IV da Carta Magna.12

A competência para exigir os Estudos de Impacto Ambiental pertence aos 
seguintes entes: União, estados-membros, municípios e Distrito Federal. Segundo 
a Resolução 237/97 – Conama, no artigo 4º, 

“compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais 
Renováveis (IBAMA), órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambien-
tal, a que se refere o artigo 10 da lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de 
empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
nacional ou regional.“ 13

10  Lei Municipal nº 5.131 de 24 de março de 2000. Disponível em: < http://sistemas.vitoria.es.gov.br/webleis/Leis/L5131.
PDF > Acesso em 10 dez. 2007.
11  BRASIL. Constituição [da] República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2007.
12  BRASIL. Constituição [da] República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2007.
13  Ministério da Ciência e Tecnologia. Disponível em: < http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9104.html >. Aces-
so em: 14 ago. 2006.
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Isso acontece, em razão da competência do IBAMA ser supletiva em relação 
aos estados e municípios, ou seja, somente em situações de exceção (exigência da 
lei ou omissão dos órgãos estaduais ou municipais) é que o IBAMA agirá antes 
dos órgãos competentes pertencentes ao local onde o empreendimento está sendo 
efetuado.

Pode-se afirmar, após análise da Res. 237/97, que a ordem de exigência do 
EIA é Município – Estados – União. Os Estados, por sua vez, terão competência 
quando a atividade for localizada ou desenvolvida em mais de um município, em 
áreas de conservação estaduais ou ainda em florestas e demais formas de vegeta-
ção natural permanente relacionadas no art. 2º da Lei 4771/65 14 e em todas que 
forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais. 

Além disso, quando os impactos ambientais ultrapassarem os limites territo-
riais de um ou mais municípios e, por fim, quando essa competência for delegada 
pela União por instrumento legal ou convênio.15 A União, portanto, como já dito, 
atuará em última instância.

Para que o Poder Público exija o EIA é necessário que se faça pedido formal 
ao proponente. Esse ato formal é o Termo de Referência, no qual Administração 
Pública determina quais aspectos o proponente deve privilegiar no EIA e na análi-
se a ser realizada pela equipe técnica. Contudo, apesar desse termo ser norteador 
da elaboração do EIA, os técnicos não deverão observar somente o que nele está 
designado, pois o órgão ambiental poderá fazer exigências que entender necessá-
rias posteriormente.

Apesar da subjetividade para se definir o que é um impacto significativo, a 
Resolução CONAMA nº 01/86, fornece diretrizes ao estabelecer que considera 
impacto ambiental todos os tipos de “alteração das propriedades físicas, químicas 
e biológicas do meio ambiental”, que venham a afetar, de maneira direta ou indi-
reta, a saúde, a segurança, as atividades sociais e econômicas, assim como fatores 
ecológicos como a biota, a qualidade estética e sanitária do meio ambienta e dos 
recursos ambientais.16 

Acerca do conteúdo obrigatório o art. 5º da Resolução 01/86 estabelece que 
o estudo de impacto ambiental realizado deve avaliar todas as possibilidades tec-
nológicas para a implantação do empreendimento, tendo em vista a finalidade da 
obra. Vale lembrar que a equipe técnica tem a obrigação de trazer à baila possibi-
lidades diversas da pretendida pelo requerente quando for mais viável à proteção 
do meio ambiente. Ensina Paulo de Bessa que, “é possível que um projeto seja 
inviável com a utilização de uma determinada opção tecnológica e perfeitamente 
viável se for adotado outro caminho técnico”. 17 Tal artigo dispõe ainda sobre a 
necessidade do EIA identificar e avaliar metodicamente os impactos ambientais 

14  Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.
htm > Acesso em 10 dez. 2007.
15  Art. 5º, I, II, III, IV, Resolução CONAMA N º 237, de 19 de dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.
br/port/conama/res/res97/res23797.html > Acesso em 10 dez. 2007.
16  Resolução CONAMA 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/
res0186.html > Acesso em 10 dez. 2007.
17  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6.ed.Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2002. p.827.
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que podem ser gerados durante a fase de implantação e operação da obra. Ape-
sar de ser aspecto intensamente relevante, infelizmente é de difícil constatação e 
análise, visto a possibilidade do surgimento de “diversas dificuldades científicas 
e técnica”. 18 

Dentre essas dificuldades, Annelise Steigleder cita as “dúvidas relativas à 
própria existência do dano ambiental, pois é difícil prever os efeitos futuros do 
fato lesivo”. 19 Mesmo assim, Paulo de Bessa entende que o impacto possível de 
ocorrer na implantação é perceptível imediatamente, e é em razão disso que a 
dificuldade técnica e científica dessa identificação é menor. 20

A equipe técnica deve propor medidas mitigadoras e compensatórias, que 
serão requisitos de cumprimento imprescindível para a continuidade do processo 
de licenciamento. As primeiras são aquelas que objetivam minimizar os impactos 
previstos pela implantação do empreendimento, sejam originadas por ações direta 
ou indiretamente praticadas ou provocadas pelo empreendedor, ao passo que as 
segundas são aquelas que buscam dar ao ambiente afetado, compensações por im-
pactos não mitigados parcial ou totalmente. Entretanto é bastante criticada como 
indenização, pois o meio ambiente afetado não retornará à situação anterior.

O mencionado artigo da resolução do Conama nº 01/86 prescreve que a 
área geográfica afetada pela atividade empreendedora deve ser delimitada. Tec-
nicamente, a área que sofre implicações diretas é relativamente mais fácil de ser 
identificada, posto que o espaço afetado de forma indireta pode ter extensões por-
tentosas, e de difícil averiguação. 

É possível, ainda, que sejam necessárias informações adicionais ao que é 
minimamente exigido pelo CONAMA. Nesses casos, compete ao órgão estadual 
e municipal, fornecer as instruções dessas exigências complementares, cuja preci-
são decorre das peculiaridades contextuais do empreendimento.21 Essas diretrizes 
devem ser indicadas de forma imediata22, para que não seja acarretado nenhum 
prejuízo à Administração Pública, ao requerente do licenciamento (que é quem 
paga a realização do EIA), e ao meio ambiente.

A Resolução nº 9/86 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 
estabeleceu as diretrizes a serem observadas nas audiências públicas.23 A audiên-
cia pública constitui um instrumento relevante para a defesa do meio ambiente 
com fito de garantir a efetividade dos princípios democráticos inerentes ao Direito 
Ambiental. Ela pode ser convocada de ofício, a requerimento do Ministério Públi-
co ou por meio de 50 cidadãos.Ainda nesse sentido, segundo a Resolução 9/86 do 
CONAMA, a convocação de ofício não é obrigatória, todavia, o órgão ambiental 

18  STEIGLEDER, Annelise. Medidas compensatórias para reparação do dano ambiental. Revista de Direito Ambiental. v. 
9, nº 36, out./dez. de 2004. p. 46.
19  Ibid., p. 47.
20  ANTUNES, op.cit. p.828.
21  Art 6º, Parágrafo Único. Resolução CONAMA 001, de 23 de janeiro de 1986. Disponível em: < http://www.mma.gov.
br/port/conama/res/res86/res0186.html > Acesso em 10 dez. 2007.
22  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002. p.280.
23  Resolução CONAMA 009, de 24 de janeiro de 1986. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/
res0986.html > Acesso em 10 dez. 2007.
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está obrigado a oferecer um prazo, mediante edital ou anúncio na imprensa local, 
para que os interessados requeiram a consumação da audiência pública. Ao final 
da audiência será feita uma ata a qual constitui um instrumento de natureza con-
sultiva, portanto a audiência pública não possui caráter decisório. No entanto, seus 
resultados devem ser considerados durante o parecer final do licenciador quanto à 
aprovação ou não do projeto.

Insta salientar que o estudo de impacto ambiental deve ser de conhecimento 
não apenas da equipe multidisciplinar, que o realiza com a finalidade de esgotar 
os estudos sobre a determinada área abrangendo desde o aspecto sociológico até 
o ambiental, mas também de toda a sociedade. Por essa razão é que o RIMA deve 
ser apresentado de forma que o leigo possa compreender o que determinada ativi-
dade pode causar ao ambiente que ele freqüenta ou reside.

4. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS E MITIGADORAS: PREVENÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Pode-se afirmar que o Estudo de Impacto Ambiental é um instrumento de 
proteção ao meio ambiente, principalmente à biodiversidade, porém sua efetivida-
de se concentra mais no ato de prevenir possíveis impactos ambientais, pois o EIA 
estabelece diretrizes a serem seguidas pelo empreendedor para que os danos ad-
vindos da atividade já sejam amenizados desde a concepção do projeto da obra.24

Além disso, é o próprio empreendedor que deverá contribuir para a preven-
ção e conservação do meio ambiente afetado, pois é ele quem irá implementar as 
medidas propostas pela equipe formuladora do EIA. Juntamente com a participa-
ção da sociedade na fiscalização das atividades potencialmente poluidoras, é que 
a prevenção gerada pelo EIA poderá, de fato, proteger as espécies da fauna e flora 
locais. 

O que se depreende das pesquisas feitas aos órgãos ambientais competentes 
para a avaliação do EIA da obra do Aeroporto de Vitória é que durante a realiza-
ção da obra, vários serão os impactos ambientais gerados e alguns deles dizem 
respeito à flora e à fauna locais. Para tanto, a equipe elaboradora do EIA apre-
sentou tais impactos, especificando-os, e quais medidas seriam necessárias para 
mitigar ou compensar esse efeito degradante do meio ambiente. 

O RIMA da ampliação do Aeroporto de Vitória, realizado pela Fundação 
PROMAR e apresentado à SEMMAM e ao IEMA em fevereiro de 2003, apre-
senta de forma sistemática os dados relativos à identificação e análise dos possí-
veis impactos ambientais decorrentes da obra. O Relatório de Impacto Ambiental 
prevê que, no meio biótico, poderá haver supressão de vegetação, alteração na 
composição florística e estrutura da vegetação da mata paludosa, interferência na 
fauna e aumento da ameaça de caça nos fragmentos. 25

24  SÉGUIN, Elida; CARRERA, Francisco. Planeta Terra: uma abordagem de direito ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2001. p. 117.
25  FUNDAÇÃO PROMAR. Análise dos impactos ambientais. Relatório de Impacto Ambiental ao Meio Ambiente – Aero-
porto de Vitória. Vitória/Serra, fev. 2003. p.149.
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No que tange à vegetação, puderam ser verificados dois grandes impactos 
apresentados no Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento em tela, quais 
sejam a supressão da vegetação e a alteração na composição florística e na estrutu-
ra da vegetação da mata paludosa. De acordo com o estudo, tal supressão ocorrerá 
na área de influência direta das obras: pista de pouso e decolagem, terminais de 
passageiros e cargas e outras estruturas de apoio. Das espécies existentes no local, 
serão cerceados a arbustiva, o brejo herbáceo e o em regeneração, o gramado, o 
graminóide arbustivo, a mata seca alterada e a regeneração, totalizando uma área 
de 227,2515 ha.

Os empreendedores propõem como medidas mitigadoras: 26

Desmatar o mínimo necessário;1. 
Orientar a coleta de sementes dessas espécies visando encaminhá-las 2. 

para o Horto de Camburi da Prefeitura Municipal de Vitória a fim de que sejam 
produzidas mudas e, conseqüentemente, a revegetação das áreas degradadas;

Coletar representantes de Bromeliaceae, Cactaceae e Orchidaceae, exis-3. 
tentes na área afetada e encaminhá-los ao Horto de Camburi;

Promover o enriquecimento epifítico na mata seca da Reserva Ecológica 4. 
Municipal Restinga de Camburi (REMRC);

A Infraero deverá apoiar a implantação e manutenção de unidades de 5. 
conservação do grupo de proteção integral, devendo destinar para essa finalidade 
recursos não inferiores a meio por cento dos custos totais previstos para a implan-
tação do empreendimento, atendendo os órgãos licenciadores quanto às unidades 
de conservação a serem beneficiadas. A equipe multidisciplinar que produziu o 
EIA/RIMA sugeriu a Reserva Ecológica Municipal Restinga de Camburi e a Re-
serva Ecológica Municipal Mata Paludosa (REMMP).

O segundo grande impacto na vegetação será em decorrência de imperme-
abilização de áreas e implantação de novos canais de drenagem, pois as espécies 
da mata paludosa são adaptadas aos níveis do lençol freático, os quais serão de-
formados com o empreendimento. Para evitar que isso aconteça foi proposto que 
o sistema de drenagem mantenha os níveis do lençol freático garantindo, então, a 
preservação da mata.

Assim como a vegetação, foram previstos pela equipe elaboradora do estudo 
dois impactos ambientais sobre a fauna: a interferência e o aumento da ameaça de 
caça nos fragmentos.

O relatório expõe que a área em estudo sofrerá fortes interferências, porém 
a região está afetada devido às intervenções antrópicas já existentes. Segundo o 
Estudo, com a supressão da vegetação e a grande movimentação de máquinas 
pesadas e operários envolvidos na obra de ampliação, haverá o deslocamento e/ou 
morte das espécies e destruição de seus habitats. 

Tal deslocamento deverá ocorrer para a REMRC e a REMMP que se encon-
tram em melhor estado de conservação, contudo poderá haver competições intra e 
interespecíficas entre os grupos principalmente por recursos alimentares e demar-

26  Ibid., p. 149.
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cação territorial. Além disso, cabe ressaltar que a existência de uma matilha de 
cachorros ferais afeta a fauna silvestre, especialmente, os pequenos mamíferos.  

Dessa forma, a equipe propôs como medidas mitigadoras, a supervisão téc-
nica com o objetivo de direcionar o deslocamento para as Reservas mencionadas, 
providenciando a abertura da cerca de acesso à REMMP visando facilitar a disper-
são dos animais, a elaboração de um programa de acompanhamento e resgate dos 
vertebrados durante a supressão da vegetação e soterramento das áreas alagadas.

Além dessas, visam cercar a REMMP com o objetivo de evitar a entrada 
de intrusos, como caçadores e madeireiros, e promover a retirada dos cachorros 
nativos, reduzindo a pressão de caça sobre a fauna silvestre e minimizar riscos de 
acidentes com as aeronaves nos procedimentos de pouso e decolagem.

O aumento da ameaça de caça nos fragmentos pode ocorrer como conse-
qüência da supressão da vegetação devido ao deslocamento desenfreado dos ani-
mais, tornando-os alvos fáceis de caça, inclusive pelos próprios operários da obra. 
Como medida para esse problema, a equipe se dispôs a orientar esses trabalhado-
res quanto à proibição da caça, e conseqüentes penalidades desse ato.

A fim de transformar o EIA em um instrumento de proteção à biodiversida-
de, é interessante que se siga o conselho de Elida Séguin e Francisco Carrera, de 
que é necessária que seja elaborada legislação apropriada para estabelecer limites 
e proibições à utilização de certos recursos ameaçados de extinção.27 Ademais, 
uma medida interessante seria fomentar que a criação de medidas mitigadoras e 
compensatórias direcionadas a efetuar a reprodução dos seres em extinção, in-
clusive daqueles que estão expostos na Convenção de Espécies Ameaçadas de 
Extinção (CITES), com a finalidade de serem criados bancos de espécies visando 
à conservação e proteção das mesmas.28 

5. FISCALIZAÇÃO E DIREITO À INFORMAÇÃO

A obrigação de fiscalizar compete aos órgãos licenciadores da obra, e esta 
competência é designada aos agentes fiscais. Essa fiscalização tem início antes 
mesmo de começarem as obras, haja vista que para ser concedida a licença, o 
EIA deve ser aprovado, o que de fato, demonstra a preocupação do Município em 
legalizar as atividades a serem empreendidas no local. Essa fiscalização inicial da 
obra é colocada em prática pelos próprios empreendedores ao elaborar programas 
de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais gerados com a fi-
nalidade de minimizá-los, conforme previsão legal. A grande questão é identificar 
quem fiscaliza os impactos causados e os programas ambientais propostos.

De acordo com pesquisa feita junto à SEMMAM, a fiscalização desta obra 
acontece a qualquer tempo, ou seja, não há um prazo certo nem dias da semana 
específicos para que ela ocorra. Os fiscais podem vistoriar a área quando acharem 

27  SÉGUIN, Elida; CARRERA, Francisco. Planeta Terra: uma abordagem de direito ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2001. p. 117.
28  Ibid., p. 117.
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necessário fazê-lo e, conforme a Secretaria, isso vem sendo feito assiduamente, 
tanto que ainda existem pontos do EIA em discussão pelo fato de que, na prática, 
a idealização de um dos programas elaborados pode não ser viável, tendo, então, 
que encontrar novas soluções.

É nesse sentido que se destaca o direito à informação, em virtude do direito 
das comunidades afetadas pela ampliação do aeroporto de Vitória saberem o que 
é a obra, como ela afetará a qualidade do meio ambiente em que elas residem e 
quais são as formas de fiscalização pelo Poder Público. Contudo, o que se pôde 
perceber é que o Direito à Informação foi tolhido, uma vez que os dados obtidos 
por meio de pesquisa de campo demonstram o desconhecimento das conseqüên-
cias que a obra trará no cotidiano da população. 

É de suma relevância ressaltar que o Direito à Informação é um direito 
constitucional, previsto no Art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal,29 postulado 
também como princípio da Administração Pública e, inclusive está presente na 
lei que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente 30 e em outras leis 
extravagantes.

Isso significa que ao Poder Público e aos empreendedores da obra cabe a 
responsabilidade de repassar para a população todas as informações acerca de 
determinada obra, principalmente as atinentes à seara ambiental, um dos pontos 
mais afetados por um grande empreendimento. O Direito à Informação, além de 
ser um direito fundamental do cidadão, está relacionado à transparência dos atos 
da Administração Pública, o que confere maior credibilidade e veracidade aos 
atos administrativos e ao empreendimento, em um tempo em que o descrédito nas 
instituições e nos grandes empreendedores impera.

Por fim, é válido esclarecer que a fiscalização não compete somente às pes-
soas devidamente autorizadas pelos entes federativos, mas a qualquer pessoa do 
povo. É por esse motivo que a comunidade precisa ter ciência da obra que as cer-
ca, dos impactos aos quais elas serão submetidas e de noções relativas ao licencia-
mento ambiental, para que possam fiscalizar e defender o meio no qual elas estão 
inseridas, o que fornece ainda mais importância ao direito à informação.

6. CARTILHAS EDUCATIVAS COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

Com a finalidade de viabilizar o direito à informação, no caso concreto é as 
cartilhas educativas têm papel crucial. Tais folhetos informativos devem conter, 
não só os dados técnicos da obra, como também todos os principais impactos que 
a mesma poderá causar ao dia-a-dia da população, assim como a formas de fisca-
lização e de acionamento do órgão ambiental pela comunidade. 

É de suma relevância que as informações concedidas durante a Audiência 
Pública constem nessas cartilhas, a fim de que aqueles que participam dessa etapa 

29  BRASIL. Constituição [da] República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2007.
30  Lei Federal nº 6.938 de agosto de 1981. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm >  Aces-
so em 10 dez. 2007.
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do EIA possam ler com calma e compreender melhor o que a obra trará, não só 
de benefícios, como também seus malefícios. É importante, também, que elas 
contenham telefones e outros meios que possam proporcionar possíveis denúncias 
e melhor acompanhamento da atividade pela comunidade que sofrerá os maiores 
impactos.

Ademais, será uma forma de convocar a população para participar das audi-
ências, posto que nem sempre o quórum das mesmas é significativo, e um desses 
motivos pode ser, além de outros, a não compreensão da comunidade do que está 
sendo repassado oralmente. Para tanto, é importante que tanto o Poder Público 
quanto os empreendedores participem da formulação dessas cartilhas, pois assim 
atenderá os anseios desses dois pólos diretamente ligados à obra.

É necessário que elas sejam produzidas em linguagem fácil, com ilustra-
ções ou gráficos para demonstrar não só o desenvolvimento da atividade, como 
também da importância da preservação do meio ambiente, principalmente no que 
tange à proteção à fauna e a flora, biomas diretamente afetados por uma obra 
potencialmente poluidora. Essa é uma possibilidade de serem implementados, 
na realidade, direitos constitucionais do cidadão, como o direito à informação e, 
principalmente, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado.

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

7.1 Por meio do Estudo de Impacto Ambiental, o empreendedor se vincula às 
medidas compensatórias e mitigadoras. É a fiscalização da observância a essas 
medidas que proporciona a concretização do EIA como instrumento de preserva-
ção da biodiversidade. 

7.2 O Direito à Informação permite que a comunidade afetada, juntamente com 
o Poder Público, fiscalize o desenvolvimento da obra. Daí se extrai a importância 
de dar publicidade ao conteúdo do Estudo Prévio de Impacto Ambiental durante 
as audiências públicas, para que a norma constitucional tenha efetividade no caso 
concreto.

7.3 O direito constitucional à informação somente será efetivado quando empre-
endedores e Poder Público, aliados, fizerem uso das audiências públicas para re-
passar aos interessados, as informações relativas à obra. Tendo isso em vista, as 
cartilhas educativas apareceriam como um recurso válido na instrumentalização 
do direito à informação e fiscalização da atividade.
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Bolsista CAPES

1. INTRODUÇÃO

O meio ambiente é um ciclo de vida perfeito, mas é preciso tempo para 
que ele se regenere das interferências que sofre. Porém, o homem ao interferir 
no meio ambiente não se preocupou com os males que estava causando, e menos 
ainda, se estes seriam suportáveis pela natureza, não considerando a possibilida-
de da adaptação e regeneração da natureza as interferências humanas.

Ao longo dos anos, esta indiferença da humanidade aos limites da natureza, 
trouxe alterações globais e progressivas, as chamadas mudanças climáticas, que 
hoje em razão das inúmeras catástrofes ocorridas tornaram-se assunto de extrema 
relevância.

Todos os países, e todas as pessoas, de forma mais forte ou amena, foram 
ou ainda serão afetadas pelas mudanças climáticas, o clima do planeta terra está 
em transformação e não há lugar seguro para abrigar-se destas inevitáveis modi-
ficações e conseqüências.

Diante destas circunstâncias, tornam-se freqüentes danos que atingem não 
apenas o universo individual das pessoas, mas toda a coletividade. Por esta razão, 
as chamadas “ações de massa” se tornaram cada vez mais necessárias para a 
defesa dos interesses coletivos. Neste cenário importante a contribuição da Ação 
Civil Pública, que se torna um instrumento eficiente na proteção do meio ambien-
te, e com isso, meio para tentar ao menos amenizar as causas e as conseqüências 
das mudanças climáticas advindas da ação inconseqüente do homem em face da 
natureza.

No presente estudo, busca-se demonstrar a importância da utilização da 
ação civil pública como instrumento de defesa de projetos de vida sustentáveis, 
e como forma de controle dos abusos dos poluidores em suas investidas contra a 
natureza, e consequentemente, contra a sadia qualidade de vida no planeta.
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Neste sentido, a ação civil pública tem competência e força judicial para 
insurgir-se de forma preventiva contra ações degradadoras do meio ambiente, ou 
ainda, contra decisões judiciais ou administrativas que tenham outorgado o direito 
de poluir, ou de exercer atividades de cunho potencialmente poluentes, e modifi-
car a coisa julgada que está sendo exercida contra a proteção do meio ambiente.

Assim, passa-se a explicitar primeiramente, sobre as causas e conseqüências 
das mudanças climáticas, e em seguida explicar os institutos da competência e da 
coisa julgada, para depois analisar qual deve ser o alcance da decisão proferida na 
ação civil pública, especialmente quando fundada em interesse difuso relaciona-
do ao meio ambiente. Se o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública enseja dúvidas e 
críticas quanto ao alcance e os limites da coisa julgada, se faz necessário analisar 
não apenas o artigo de lei, mas a legislação em que ele está inserido, bem como, 
a finalidade da ação civil pública ambiental, para só então se poder decidir, com 
firmeza, qual deve ser o entendimento e aplicação de referido artigo. Este é o ob-
jetivo que se busca alcançar com este breve trabalho.

2. AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: CAUSAS E CONSEQüêNCIAS

A problemática da mudança do clima tem origem na revolução industrial, 
quando, em virtude de ações predatórias do ser humano, aumentaram-se as emis-
sões e a concentração na atmosfera dos gases do efeito estufa, gases oriundos da 
queima de combustíveis fósseis a fim de gerar energia para impulsionar o cres-
cimento econômico, única razão e preocupação da sociedade denominada indus-
trial. 

Assim, em 1970, a chamada crise ambiental, estava em evidencia, induzindo 
alguns países a assinar acordos internacionais para proteção do meio ambiente, 
mas há que se concordar que a ameaça a vida humana nunca esteve tão evidente 
como agora com as mudanças climáticas globais.1

A respeito da crise ambiental, indispensável as palavras de James 
Loverlock:2

“Gaia, a Terra Viva, está velha e não mais tão forte como há 2 milhões de anos. 
Ela atua contra o aumento inevitável do calor solar a fim de manter a Terra 
fresca o bastante para sua profusão de formas de vida. Mas, para agravar suas 
dificuldades, uma dessas formas de vida – os seres humanos, animais tribais 
aguerridos com sonhos de conquistar até outros planetas – tentou governar 
a terra em seu próprio benefício somente. [...] Eles pensaram apenas em seu 
próprio conforto e conveniência.”

A sociedade, os governos, todos assustados com as conseqüências das mu-
danças climáticas, buscam antes encontrar culpados, onde na verdade deveriam 

1  CASARA, Ana Cristina. Mudanças climáticas globais: impactos e perspectivas. In FREITAS, Vladimir Passos de (co-
ord.). Direito Ambiental em Evolução. Curitiba: Juruá. N. 5.p. 18.
2  LOVERLOCK, James. A vingança de Gaia. Tradução: Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Intrínseca. 2006. p. 139.
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achar soluções. Esse é o erro. O que já foi feito apresenta suas conseqüências, 
agora o que está por vir, ainda pode ser amenizado. Tardiamente os seres humanos 
buscam resposta para os mistérios da natureza. A humanidade enfrenta, usando a 
expressão de Marcovith, uma “crise universal do futuro”3, que pode ser entendida 
como um conjunto de questões ambientais não resolvidas e cujo ônus incidirá 
sobre estas e principalmente sobre as próximas gerações.

A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima4, define 
em seu artigo 1º, parágrafo 2º, mudanças climáticas como “uma mudança de cli-
ma que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade humana que altere 
a composição da atmosfera mundial e que se some àquela provocada pela variabi-
lidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis.”

A atmosfera é constituída de gases que permitem a passagem da radiação 
solar e absorvem parte do calor emitido pela superfície da Terra. Esse processo 
é conhecido como efeito estufa, em função do qual a temperatura média da 
superfície do planeta se mantém em cerca de 15ºC. Sem o efeito estufa a tem-
peratura média da Terra ficaria 18ºC abaixo de zero, o que seria impossível para 
as condições de existência humana. Portanto o efeito estufa é benéfico, porém, 
as concentrações de gases, cada vez maiores, ocasionará o aprisionamento do 
calor e aumentará a temperatura média do globo terrestre, o que põe em risco a 
vida humana.5

As mudanças climáticas foram objeto de discussão também no relatório 
“Nosso Futuro Comum”6, divulgado pela Comissão Mundial sobre o Meio Am-
biente e Desenvolvimento, onde se afirma que a queima de combustíveis fósseis, 
e em menor grau, a perda da cobertura vegetal, sobretudo das florestas, devido 
ao crescimento urbano-industrial, aumentou o acúmulo do CO

2
 na atmosfera. O 

que é uma importante causa do efeito estufa, e consequentemente das mudanças 
climáticas.

A mudança global do clima vem se manifestando de diversas formas, o 
aquecimento global, os eventos climáticos extremos, a modificação das chuvas, 
das correntes marítimas, a retração das geleiras, o aumento do nível dos oceanos, 
todos fenômenos cada vez mais freqüentes e reais, demonstrando que a crise am-
biental é uma realidade imediata.

Neste sentido, importante a conclusão que chegaram os cientistas que in-
tegraram os estudos que culminaram no Quarto Relatório, divulgado em 02 de 
fevereiro de 2007, pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, onde 
se aduz que há 90% de chance de o aquecimento global observado nos últimos 50 
anos ter sido causado pela atividade humana.

3  MARCOVITH, Jacques. Para mudar o futuro: mudanças climáticas, políticas públicas e estratégias ambientais. São 
Paulo: Saraiva. 2006.
4  Disponível em <http:www.unfccc.int.>
5  MACÊDO, Jorge Antonio Barros de. Introdução à química ambiental: química & meio ambiente & sociedade. Juiz de 
Fora: CRQ-MG. 2002. p. 460.
6  Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas. 1991. p. 194.
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O referido documento prevê para 2010 uma elevação de 1,8ºC até 4ºC para a 
temperatura da Terra e de 18 cm a 58 cm para o nível dos oceanos com o derreti-
mento das camadas polares, tudo isso acompanhado de tufões e secas intensas.7

As mudanças climáticas são uma resposta do meio ambiente a interferência 
irresponsável do homem na natureza, por tal razão, cabe ao homem a busca de 
soluções para frear essa crise ambiental e buscar modificar o quadro dramático 
que se apresenta, até porque a sua sobrevivência no planeta depende de atitudes 
mais sustentáveis em relação ao meio ambiente.

O direito ambiental fornece diversos instrumentos processuais dos quais a 
sociedade, as ONGs e o Ministério Público poderão se utilizar para a defesa do 
meio ambiente. Exatamente neste ponto, a ação civil pública se destaca.

Em matéria de mudanças climáticas a ação civil pública deve ser utilizada 
para impelir o governo a tomar medidas atinentes às conseqüências deste fenô-
meno global, responsabilizando todos aqueles que poluem e com isso contribuem 
para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global.

A ação civil pública deve ser utilizada como instrumento de preservação 
de vidas e prevenção de futuro danos ao meio ambiente. O direito de poluir não 
existe, não há direito instituído que possa ser preservado diante da flagrante ne-
cessidade de buscar a sustentabilidade do planeta para toda a coletividade, neste 
sentido o bem comum, diante da crise ambiental, é a busca por frear a poluição e 
com isso tentar reverter, ou ao menos, reduzir as conseqüências catastróficas das 
mudanças climáticas, o que certamente ameaça de forma real a própria sobrevi-
vência humana no planeta.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA

A Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) tem suas raízes na Lei da Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), onde, em seu no art. 14, § 1º, 
previa a possibilidade de o Ministério Público ajuizar ação civil de reparação de 
danos causados ao meio ambiente. Uma vez que a lei apenas dizia isso, sem ex-
plicitar qualquer regra processual para a dita “ação de responsabilidade civil por 
dano ambiental”, a ação civil pública foi idealizada para preencher esta lacuna, 
determinando regras processuais para sua implementação8.

A Lei 7.347/85 foi inspirada na class action do sistema norte-americano. Lá, 
de acordo com a formulação legislativa das Federal Rules of Civil Precedure, é 
necessário um número expressivo de pessoas envolvidas (de sorte que seria impra-
ticável agrupá-las em uma ação), deve haver um denominador comum, a tipicidade 
de interesses próprios do grupo a serem reclamados ou defendidos, e deve haver a 
adequação da atuação dos representantes com os interesses a serem protegidos. “O 
que se observa, ainda, para viabilizar esse tipo de ação, é o risco de ações provoca-

7  FERNANDES, Daniele. Relatório da ONU culpa o homem por aquecimento global. BBC Brasil.com. Disponível em 
<http:bbc.co.uk/portugueses/reporterbbc/story/2007/02/070202_danielaclima2.shtml> Acesso em 02.fev.2002.
8  ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.15.
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rem decisões inconsistentes em relação à classe como um todo; ou causarem preju-
ízo a terceiros detentores dos mesmos interesses. Na realidade, a ação ou omissão 
da parte contrária enseja a proteção de ação cautelar ou declaratória de toda uma 
classe, de sorte a superar os interesses meramente individuais”9.

Dentre os objetivos originais da Ação Civil Pública, “estavam o de propi-
ciar meios mais eficientes de proteção a bens de interesse ambiental, histórico, 
turístico e paisagístico e o de ampliar os mecanismos de acesso à Justiça e de 
participação da sociedade civil”10. Houve inúmeras modificações até se chegar 
ao atual texto da Lei de Ação Civil Pública, o qual determina em seu preâmbulo: 
“Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico e dá outras providências”.

Para este estudo importa analisar os incisos I e III do art. 1º, que determina a 
aplicação da lei aos danos causados ao meio ambiente, e aos bens e direitos de va-
lor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Por meio ambiente (inc. I) 
se pode entender, conforme o artigo 3º da PNMA (Política Nacional do 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”.

Já o inciso III, vem assim explicado por Carvalho Filho11: bem de valor ar-
tístico é aquele que merece a específica valoração da arte, como é o caso de bens 
de determinado artesanato nativo contemporâneo; bem de valor estético é aquele 
pertinente à estética, ramo do conhecimento que trata do belo, na natureza e na 
arte; bem de valor histórico, se relaciona com fatos importantes que merecem pro-
teção em respeito à memória histórica do local (ex: prédio onde ocorreram episó-
dios históricos); o bem de valor turístico, algumas vezes envolve valor econômico, 
ao servir como ponto de atração a pessoas de local diverso (ex: locais peculiares 
da natureza – quedas d’água, montanhas, trechos de litoral –, ou até mesmo cons-
truídos pela força humana com esse objetivo – teleféricos, grandes parques de 
diversão...); por fim, o bem de valor paisagístico, é aquele que ressalta o aspecto 
da paisagem em si mesma, como elemento natural de formação geológica.

Como se pode ver, a Lei de Ação Civil Pública objetiva a tutela jurisdicio-
nal dos interesses de ordem transindividual, e chega-se a dizer que ela “supera 
o individualismo, na busca da consolidação social”12. Isto porque, não bastava 
a Constituição Federal determinar, em seu art. 225, que era direito e dever do 
povo assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, senão lhe concedes-
se meios para efetivar tal direito. “É da consciência geral que de nada adiantaria 
o direito material consagrar os princípios que norteiam o Direito Ambiental se 
eles não pudessem ser reivindicados em juízo. O acesso à justiça é, pois, requisito 

9  WALD, Arnoldo (coord.). Aspectos Polêmicos da Ação Civil Pública. São Paulo: Saraiva, 2003, p.08-09.
10  FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo. Ação Civil Pública, Inquérito Civil e Ministério Público. In: MILARÉ, 
Édis (coord.) Ação Civil Pública: lei 7.347/1985 – 15 anos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.85.
11  CARVALHO FILHO, José dos Santos, apud ARAÚJO, Lílian Alves de. Ação civil pública ambiental. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2001, p.39.
12  GUERRA, Isabella Franco. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.27.
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indispensável à defesa do meio ambiente”.13 Apesar de já se ter avançado muito na 
tutela de interesses transindividuais, ainda não se chegou aonde a sociedade quer, 
e precisa. De acordo com Barbosa Moreira:

“Não é a carência de meios processuais que responde pela subsistência, entre 
nós, de uma situação ainda largamente insatisfatória no que diz respeito à tute-
la daqueles interesses. Decerto não há esperar que leis e pleitos judiciais sejam 
capazes de encaminhar a solução cabal a problemas tão vultosos e complexos. 
Muito depende de uma ação administrativa que precisa exercer-se espontânea 
e continuamente, sem aguardar provocações veiculadas através do Judiciário. 
Muito depende também do comportamento dos membros da comunidade: aos 
interesses supra-individuais correspondem, para todos nós, deveres omissivos 
e comissivos, que nem sempre nos dispomos a cumprir. Basta lembrar a freqü-
ência com que contribuímos para degradar o ambiente, por meio de condutas 
distribuídas num amplo espectro: desde atos aparentemente insignificantes, 
como o de lançar detritos ao logradouro público, até enormidades, como o 
desmatamento proposital de vastas áreas.”14

Ainda assim, e mesmo que ainda não se tenha atingido os objetivos e anseios 
da sociedade, não se pode negar que a ação civil pública é, hoje, um dos mecanis-
mos mais aptos a defender os interesses que extravasam a individualidade, alcan-
çando a metaindividualidade (ou transindividualidade). Conforme Mazzilli,15 o 
que caracteriza os interesses transindividuais não é apenas o fato de terem vários 
titulares individuais, mas também a circunstância de que a ordem jurídica reco-
nhece a necessidade de que seu acesso individual à justiça seja substituído por um 
processo coletivo, exercido de uma só vez e em proveito de todo o grupo. Dentre 
os interesses transindividuais é possível se visualizar interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos.

Os interesses difusos se caracterizam por ter objeto indivisível, sujeitos in-
determinados (ou indetermináveis), ligados entre si por uma situação fática. Já os 
interesses coletivos em sentido estrito, apesar de também terem um objeto indi-
visível, possuem sujeitos determinados (ou, pelo menos, determináveis), ligados 
entre si por uma situação jurídica-base. Por fim, os interesses individuais homo-
gêneos possuem objeto divisível, e sujeitos determinados, ligados entre si pela 
origem comum dos danos.

Equivocado está quem pensa que o direito ao meio ambiente se insere ape-
nas dentro dos interesses difusos. Um dano ambiental pode alcançar diversas pes-
soas em diversas maneiras. Se pegarmos, por exemplo, um rio contaminado por 
dejetos de uma empresa, isto pode ensejar, ao mesmo tempo, interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, de reparação. 

13  FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. 2. ed. rev. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 36-37.
14  MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação civil pública e a língua portuguesa. In: MILARÉ, Édis (coord.), op.cit., 
p.304.
15  MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 
patrimônio público e outros interesses. 15.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p.44.
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Difusos, pois a contaminação de um rio atinge todo o ecossistema, não apenas 
o rio, mas todas formas de vida que estão inseridas ou que se avizinham a ele. Sendo 
assim, toda a coletividade resta prejudicada (sujeitos indeterminados, ligados por 
uma situação de fato). Interesses coletivos, no caso de existir uma “Sociedade Ami-
gos do Rio tal”, criada para proteger aquele rio, e que se viu diretamente prejudi-
cada pela poluição (sujeitos determinados, ligados por uma situação jurídica base). 
Também poderá haver interesses individuais homogêneos se, algumas pessoas que 
moravam na beira do rio, tiveram seus animais mortos ao beber água contaminada 
(sujeitos determinados unidos pela mesma origem do dano). Apesar desta possibi-
lidade de co-existência de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, o 
objeto deste estudo se restringe apenas à aplicação da Lei de Ação Civil Pública em 
relação a interesses difusos relacionados ao meio ambiente.

4. COMPETêNCIA E COISA JULGADA – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ART. 16 DA 
LEI Nº 7.347/85

De acordo com o art. 2º da Lei de Ação Civil Pública, a competência para 
julgar tais ações é a do local onde ocorrer o dano (ou onde o dano possa ocorrer, 
no caso das cautelares de prevenção). Primeiramente, cabe conceituar “compe-
tência”. De acordo com Mirra16, embora a jurisdição (expressão do poder esta-
tal) seja uma só, quanto ao seu exercício ela comporta distribuição entre vários 
órgãos jurisdicionais. “Cada órgão jurisdicional – ou grupo de órgãos – exerce a 
jurisdição dentro de determinados limites, numa certa medida, com referência a 
determinado grupo de litígios. Chama-se, pois, ‘competência’ precisamente essa 
quantidade de jurisdição cujo exercício é atribuído a cada órgão jurisdicional ou 
grupo de órgãos jurisdicionais”.

Deve-se tomar cuidado na leitura do art. 2º, pois sua redação pode levar o 
intérprete a achar que se trata de competência territorial, uma vez que ela é deter-
minada pelo “local do dano”. Porém, não é esta a interpretação que se deve dar 
ao artigo.

“À primeira vista, como se trata de competência ratione loci, não haveria 
dúvidas em se admitir que estaríamos diante de uma competência territorial. 
Entretanto, o texto legal não perde tempo e nem deixa que se tenha esse deva-
neio, esclarecendo que se trata de competência do tipo funcional. Na verdade, 
pensamos, o texto legal foi incisivo ao dizer “do tipo absoluta”, para rechaçar 
expressamente qualquer tentativa de interpretação que dissesse ser a compe-
tência da ACP territorial e, com isso, de natureza relativa.”17

Por se tratar de competência absoluta, decorre dela todas as conseqüências 
previstas no Código de Processo Civil: não se prorroga, não depende de exceção 

16  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente: a questão da competência jurisdicional. 
In: MILARÉ, Édis (coord.) op.cit., p.40-41.
17  ABELHA, Marcelo. Op.cit., p.129.
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para ser conhecida, pode ser declarada de ofício em qualquer tempo ou grau de 
jurisdição, é fator de nulidade absoluta, manejável em ação rescisória.18 Deste 
modo, não se pode optar pelo foro de eleição, pois a competência é funcional, 
fundada no interesse público. “[...] justifica-se a funcionalidade porque tal órgão 
teria melhores condições de exercer a função jurisdicional, na medida em que te-
ria melhor acesso à prova e ao conhecimento do fato, o que é verdade”.19 Quando a 
União, entidade autárquica ou empresa pública participarem no processo, a com-
petência será da Justiça Federal, conforme determina a Constituição Federal.20 

Cabe ressaltar que não é qualquer interesse da União, entidade autárquica ou 
empresa pública, que vai direcionar o feito à Justiça Federal. É claro que em um 
dano a um rio, ao ar atmosférico, às florestas, vai haver interesse da União, mas se 
for visto por este ângulo, acabaria que toda e qualquer lide ambiental teria como 
“parte interessada” a União, e, assim, sempre se deslocaria o julgamento para a 
Justiça Federal. Ao que parece, não foi este o intuito do legislador.

“A orientação que vem prevalecendo sobre o assunto é a de que não é qual-
quer interesse que autoriza ou impõe o ingresso desses entes no processo, mas 
um “efetivo interesse jurídico”. Não basta, dessa maneira, simples interesse 
da União e das autarquias ou empresas públicas federais em acompanhar a 
demanda, com intervenção meramente formal, impondo-se, ao contrário, que 
assumam posição processual definida, como autoras, rés, assistentes ou opoen-
tes. Se elas não estiverem em condição de assumir uma dessas posições proces-
suais, não há razão para sua intervenção no processo nem, conseqüentemente, 
para a determinação ou o deslocamento da competência para o âmbito da Jus-
tiça Federal.”21

Ocorre que, simplesmente dizer que a competência é do local do dano, pode 
ensejar muitas dúvidas na hora da aplicação da regra. E se, por exemplo, o dano 
atingir mais de uma comarca? Qual será o foro competente? Conforme o art. 21 
da Lei de Ação Civil Pública, o Título III da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor) deve lhe ser aplicado subsidiariamente. A solução, então, po-
deria ser a aplicação do art. 93 do Código de Defesa do Consumidor, e assim se 
entenderia que: se o dano atingir apenas uma comarca, o foro competente é da 
comarca (Justiça Estadual) do município; se atingir todas comarcas do Estado, 
o foro competente é o da capital do Estado; todo o país, é no Distrito Federal; se 
atingir mais de uma comarca, dentro do mesmo Estado, se decide pela prevenção 
(na Justiça Estadual); mais de uma comarca, em Estados diferentes, se decide pela 
prevenção, na Justiça Estadual.22

18  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos con-
sumidores: (Lei 7.347/85 e legislação complementar). 7.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, 
p.66.
19  ABELHA, Marcelo. Op.cit., p.129.
20  GUERRA, Isabella Franco. Op.cit., p.50.
21  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Op.cit., p.45-46.
22  Quanto ao julgamento pela Justiça Estadual no caso de municípios integrantes de diferentes Estados-membros, tam-
bém há controvérsia. Galeno Lacerda, por exemplo, entende ser competente a Justiça Federal, pelo critério da prevenção 
(GUERRA, Isabella Franco. Op.cit., p.52).
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Mas esta opinião não é unânime. Há autores que entendem não ser cabível a 
aplicação do art. 93 do Código de Defesa do Consumidor aos interesses difusos, 
uma vez que referido artigo está inserido no capítulo dedicado às ações coletivas 
para a defesa dos interesses individuais homogêneos:

“Muito embora Ada Pellegrini Grinover, com razão, afirme, ao comentar o art. 
93 do CDC, que o “legislador guiou-se abertamente pelo critério do local do 
resultado, que vai coincidir, em muitos casos, com o do domicílio das vítimas e 
da sede dos entes e pessoas legitimadas, facilitando o acesso à Justiça e a pro-
dução de prova”, e que “em mais esse ponto, o Código acompanhou o disposto 
na Lei 7.347/85, cujo art.2º também opta pelo critério do local do dano”, tam-
bém é verdade que essa lei, nesse dispositivo legal, não estabeleceu regra idên-
tica às do art. 93 do CDC para a tutela dos direitos difusos e coletivos. E nem 
o CDC estabeleceu regra específica de competência para a ação civil pública 
quando estiverem em causa direitos difusos ou coletivos (stricto sensu).”23

Ao que parece, embora o art. 93 esteja inserido no Capítulo II (dos inte-
resses individuais homogêneos), ele deve ser aplicado também aos interesses 
difusos, uma vez que restou uma lacuna na Lei de Ação Civil Pública quanto aos 
casos de danos que atingem mais de uma comarca. É preciso compreender bem 
esta competência determinada pelo art. 2º, para que depois se compreenda o art. 
16 da mesma lei, o qual preceitua que: “A sentença fará coisa julgada erga om-
nes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido 
for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de 
nova prova”.

Este artigo, que teve nova redação após a Lei nº 9.494/97 (antes Medida 
Provisória 1.570/97), é alvo de diversas críticas e dúvidas, por diversos motivos. 
Um deles, é a parte do artigo que determina que a sentença fará coisa julgada “nos 
limites da competência territorial do órgão prolator”. Antes de qualquer coisa, 
cabe conceituar o instituto da coisa julgada, para poder prosseguir no presente 
estudo. Segundo Liebman, “a autoridade da coisa julgada não é o efeito ou um 
efeito da sentença, mas uma qualidade e um modo de ser e de manifestar-se de 
seus efeitos, quaisquer que sejam, vários e diversos, conforme as diversas catego-
rias das sentenças”.24

“Coisa julgada material (auctoritas rei iudicatae) é a qualidade que torna imu-
tável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença de 
mérito, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (CPC, art. 467; 
LICC, art. 6º, §3º), nem à remessa necessária do CPC, art. 475. Somente ocor-
re se e quando a sentença de mérito tiver sido alcançada pela preclusão, isto é, 
a coisa julgada formal é pressuposto para que ocorra a coisa julgada material, 

23  MORAES, Voltaire de Lima. Dos bens jurídicos tutelados, da legitimidade passiva e do foro competente na ação civil 
pública. In: MILARÉ, Édis (coord.) op.cit., p.805.
24  E. T. LIEBMAN apud ZARIF, Cláudio Cintra. Da coisa julgada nas ações coletivas. Juris Plenum, Caxias do Sul: Ple-
num, v. 1, n. 94, maio/jun. 2007. 2 CD-ROM.
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mas não o contrário. A coisa julgada material é um efeito especial da sentença 
transitada formalmente em julgado.”25

Ao ler o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, a primeira impressão que fica 
é a de que a sentença passa a valer apenas dentro da circunscrição do órgão pro-
lator. Mas esta não parece ser a interpretação mais coerente. Conforme Mazzilli, 
não se pode confundir a competência do juiz que julga a causa, com os efeitos 
que uma sentença pode produzir. A sentença irá produzir efeitos em todo o país, 
ou em mais de uma região do país, mas isso não se confunde com a competência 
para proferi-las, que deverá ser de um único juiz, e não de cada um dos juízes que 
existem no país, cada qual “dentro de sua competência territorial”, como absurda-
mente sugere o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública. E o autor complementa:

“De fato, distingue-se imutabilidade dos efeitos que a sentença produz em 
todo o País qualquer que seja o juiz que a proferiu, da jurisdição ou da com-
petência, que o órgão jurisdicional pode ter ou não sobre todo o território 
nacional. Assim, para proibir a comercialização ou a fabricação de um me-
dicamente em todo o País, será preciso ajuizar ação civil pública ou coletiva 
numa Capital de Estado ou no Distrito Federal (questão de competência); 
mas para impedir a fabricação ou a comercialização de um produto apenas 
no único lugar onde atualmente esteja sendo produzido ou consumido, a ação 
civil pública ou coletiva será ajuizada na comarca onde se situe a empresa 
produtora, que coincidirá com o local do dano (questão de competência); 
em ambos os casos, porém, a imutabilidade dos efeitos da sentença vai ser 
sentida em todo o País, já que a sentença, depois de transitar em julgado, será 
imutável, dentro dos limites subjetivos que lhe sejam próprios, independente-
mente dos “limites territoriais” do juiz prolator (questão da imutabilidade do 
decisum, não de competência).”26

Além disso, se fosse adotada a interpretação literal do art. 16 da Lei de Ação 
Civil Pública, compreendendo que a decisão teria efeitos apenas dentro da comar-
ca onde fora prolatada, isso traria inúmeros fatos inusitados, dentre eles, a criação 
de “uma novel relação entre degrau jurisdicional e abrangência do julgado, qual 
seja, fez com que o réu da Ação Civil Pública que saiu vencido em primeiro grau 
de jurisdição seja estimulado a não recorrer, para evitar que uma decisão substitu-
tiva da sentença proferida no tribunal tenha uma abrangência maior e que, portan-
to, lhe seja mais prejudicial, caso seja confirmada a sentença”.27 

Realmente não se pode concordar com este entendimento, caso contrário, 
estar-se-ia indo de encontro com um dos princípios norteadores da Lei de Ação 
Civil Pública, que é a economia processual. Ora, se for interpretado o art. 16 da 
Lei de Ação Civil Pública como uma restrição aos limites da coisa julgada, estar-
se-á a admitir que, para evitar um dano nacional, será necessário ajuizar uma 

25  NERY JUNIOR, Nelson. Coisa julgada e o Estado Democrático de Direito. In: Revista Forense. Vol. 375, set./out. Rio 
de Janeiro: Forense, 2004, p.145.
26  MAZZILLI, Hugo Nigro. Op.cit., p.215.
27  ABELHA, Marcelo. Op.cit., p.264.
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ação civil pública em cada comarca do país, o que definitivamente seria inviável e 
contra o bom senso. Conforme leciona Nelson e Rosa Nery:

“Confundir jurisdição e competência com limites subjetivos da coisa julgada 
é, no mínimo, desconhecer a ciência do Direito. Portanto, se o juiz que proferiu 
a sentença na ação coletiva tout court, quer verse sobre direitos difusos, quer 
coletivos ou individuais homogêneos, for competente, sua sentença produzirá 
efeitos erga omnes ou ultra partes, conforme o caso (CDC, art. 103), em todo 
o território nacional.”28

Para compreender melhor os limites da coisa julgada na ação civil pública, 
passa-se a analisar mais intimamente este instituto.

5. LIMITES DA COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL

Há quem diga que a redação dada ao art. 16 da Lei de Ação Civil Pública  
não foi apenas um “descuido” do legislador, mas sim, uma tentativa direta de di-
minuir a força e o alcance das decisões das ações civis públicas. Marcelo Abelha29 
é um desses autores, que acredita neste propósito. Segundo o autor, o alcance 
erga omnes da coisa julgada nas lides supra-individuais representa uma “arma 
de grosso calibre, à altura das lesões e ameaças a direitos de repercussão cole-
tiva, que deve ser apontada e às vezes disparada contra os sujeitos responsáveis 
pelos abusos políticos, [...] uso predatório do meio ambiente, etc”. Sendo assim, 
a demanda coletiva passaria a funcionar como um instituto imobilizante de uma 
norma jurídica concreta, ou seja:

“[...] o Poder Judiciário faria “lei entre as partes” no atacado e não mais no 
varejo, tal como ocorria tradicionalmente nos conflitos individuais de “Tício 
versus Caio”. Se outrora essa “lei entre as partes”, marcada com o selo da 
definitividade, não era motivo de preocupação daqueles que detêm o poder, já 
que a tutela atomizada apenas fazia meros arranhões ao status quo, agora, com 
a prestação de uma tutela molecular, o ferimento causado é letal, não só porque 
se iguala a uma insurreição jurídico-coletiva ao poder, mas também porque 
a aglutinação da sociedade faz nascer uma consciência de que a união faz a 
força e de que é possível lutar contra os mantenedores do poder.”

E neste sentido parece que as ações coletivas realmente estão cumprindo 
com seus papéis. Se, outrora, nem se pensava em ações supra-individuais, hoje 
em dia pode-se dizer que este é um dos caminhos percorridos pela população na 
busca de seus direitos. Fundamental tem sido também o papel do Ministério Pú-
blico, entidade responsável pelo ajuizamento da maioria das ações civis públicas 
nos dias de hoje.

28  NERY, Nelson e Rosa, apud MILARÉ, Édis. A ação civil pública por dano ao ambiente. In: MILARÉ, Édis (coord.). 
op.cit., p.213.
29  ABELHA, Marcelo. Op.cit., p.244-245.
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Se, entretanto, o intuito do legislador foi realmente o de diminuir a força da 
ação civil pública, ou se simplesmente se trata de mais um artigo mal elaborado na 
legislação vigente, cabe aos operadores do Direito interpretar tal norma, dando-
lhe a aplicabilidade necessária e coerente com o instituto da ação civil pública. Se 
tal ação foi criada com a finalidade de substituir o número elevado de ações indivi-
duais, por apenas uma ação coletiva, não se pode admitir que uma lei, proveniente 
de uma medida provisória, venha a retirar esta finalidade, obrigando a sociedade a 
ingressar com diversas ações, em locais diversos, para que ao final possa ter uma 
resposta válida e eficaz em todo o território nacional.

Uma vez que a coisa julgada é qualidade que se agrega ao comando do 
julgado, “a resposta judiciária deve alcançar não apenas o interesse que constitui 
o objeto da demanda, mas também todos os sujeitos relacionados a esse interes-
se. Admitir solução diversa levaria a inúmeras sentenças contraditórias sobre a 
mesma causa de pedir, contrariando os fundamentos e finalidades da defesa dos 
direitos e interesses metaindividuais”.30 Por óbvio, se for admitido que a sentença 
produz efeitos apenas na circunscrição onde foi proferida, então seria necessário 
ingressar com diversas ações, em diversos juízos, e isso poderia acarretar soluções 
diversas, uma vez que julgadas por juízes diferentes.

Não se pode esquecer que se está a tratar de interesses difusos em defesa 
do meio ambiente. Se uma fábrica causou determinado dano ao meio ambiente, 
poluindo a atmosfera ou um rio, como se poderá dizer que os efeitos da sentença 
somente irão atingir a população daquela comarca, se o próprio dano não se res-
tringe a este limite territorial? Novamente se frisa: está-se a tratar de interesses 
difusos, ou seja: aquele interesse de toda a população em ter um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

Não se está a tratar dos danos individuais que aquelas pessoas que moram na 
localidade sofreram, nem dos danos coletivos de determinado grupo, mas sim, se 
está diante de um direito do povo, diante de um bem de uso comum do povo, que é 
o meio ambiente. Justamente por essa razão, ainda que o dano seja ocasionado em 
um rio no Rio Grande do Sul, as pessoas que moram na Bahia também têm inte-
resse nessa lide, interesse difuso, de ter um meio ambiente saudável que assegure 
a todos uma boa qualidade de vida.

De acordo com o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, combinado com os 
artigos 103, 104 e 117 do Código de Defesa do Consumidor, a coisa julgada na 
Ação Civil Pública terá os mesmos efeitos da Ação Popular: erga omnes, se o 
pedido do autor for acolhido (procedente); erga omnes quando o pedido for dene-
gado, tendo sido analisado o mérito da questão; e não fará coisa julgada quando 
julgado improcedente por falta de provas, podendo qualquer legitimado, inclusive 
o próprio autor, intentar nova ação com mesmo pedido, desde que baseado em 
novas provas.

30  CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (org.). Direito constitucional brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.325.
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Sendo assim, nas demandas de interesse difuso, a sentença faz coisa julgada 
secundum eventum litis, ou seja: tem eficácia erga omnes, exceto se a causa for 
julgada improcedente por insuficiência de provas. Para que essa técnica funcione, 
é necessário que, de um lado, não se baralhem os conceitos de competência e de 
limites subjetivos da coisa julgada, e, de outro lado, é necessário que se tenha pre-
sente que a expansão territorial do julgado coletivo não é determinado pela com-
petência do órgão judicial, mas sim, encontra-se em proporção direta à dimensão 
do objeto litigioso (se difuso, coletivo ou individual homogêneo), repercutindo, 
conforme o caso, nos planos local, regional ou nacional.31

Além disso, nas ações civis públicas de interesse difuso, em matéria ambien-
tal, por exemplo, o objeto da lide é indivisível, como já dito no início do presente 
estudo, e os sujeitos, por sua vez, são indeterminados. Sendo assim, “[...] o efeito 
erga omnes da sentença proferida em ação civil pública decorre justamente dessa 
indivisibilidade de seu objeto e não de qualquer outra razão. Indivisibilidade que 
constitui atributo exclusivo dos interesses e direitos difusos e coletivos. Não se 
trata de efeito que lhe tenha sido conferido por lei, decorrendo, antes, da própria 
natureza do interesse que lhe serve de objeto”.32 

Então, se não é possível sequer quantificar e determinar os sujeitos atingidos 
pelo dano ambiental (no caso dos interesses difusos), como seria possível dividir 
ou limitar o alcance desta decisão? Neste sentido se posiciona Ada Pellegrini Gri-
nover: 

“[...] o indigitado dispositivo da Medida Provisória tentou (sem êxito) limitar a 
competência, mas em lugar algum aludiu ao objeto do processo. Ora, o âmbito 
da abrangência da coisa julgada é determinado pelo pedido e não pela compe-
tência. Esta nada mais é do que a relação de adequação entre o processo e o 
juiz, nenhuma influência tendo sobre o objeto do processo. Se o pedido é amplo 
(de âmbito nacional) não será por intermédio de tentativas de restrições da 
competência que o mesmo poderá ficar limitado.”33

Parece mais correto o entendimento de que os limites da coisa julgada devem 
obedecer ao objeto pleiteado: no caso de danos ambientais, de interesses difusos, 
não seria coerente que a decisão alcançasse apenas o local onde foi proferida a de-
cisão. Além disso, cabe ressaltar que foi modificado o art. 16 da Lei de Ação Civil 
Pública, mas o Código de Defesa do Consumidor continuou intacto, bem como 
a Lei da Ação Popular. Mais um motivo para não se dar crédito ao entendimento 
de que o referido artigo constitui uma forma de limitação dos alcances da coisa 
julgada, afinal, de nada adiantaria dar ao povo meios de defender seus interesses 
metaindividuais, se posteriormente lhe fosse tirada a eficácia e possibilidade de 
resultados concretos nesta seara.

31  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op.cit., p.293.
32  GALVÃO, Ilmar. A ação civil pública e o Ministério Público. In: WALD, Arnoldo (coord.). op.cit., p.202.
33  GRINOVER, Ada Pellegrini, apud MILARÉ, Édis (coord.), op.cit., p.213.
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6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 As mudanças climáticas são causadas pela atividade humana inconseqüente e 
devastadora sobre o meio ambiente.

6.2 Não se pode analisar a Lei de Ação Civil Pública como uma norma singe-
lamente processual. Ela se presta à defesa do meio ambiente, não devendo ser 
considerada apenas como meio, mas como finalidade desta legislação.

6.3 Não se pode admitir que a manutenção de decisões, mesmo sob o manto da 
coisa julgada, sejam privilegiadas em prejuízo a preservação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

6.4 A ação civil pública é um instrumento eficaz para a proteção do meio ambien-
te, devendo ser utilizada como forma de relativizar a coisa julgada que prejudique 
a manutenção do equilíbrio ambiental.

6.5 As mudanças climáticas são uma realidade da crise ambiental, não podemos 
mudar o que já está acontecendo, mas podemos prevenir ou, ao menos, tentar 
minimizar as conseqüências futuras.
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1. INTRODUÇÃO

O escopo deste artigo se concentra em verificar a hipótese sobre a qual se 
busca caracterizar a água de lastro, como vetor de risco aos ecossistemas de Zonas 
Úmidas Costeiras, ampliando a interface Sociedade de Risco,  Risco (vindo da 
tradição da natureza) e  Riscos Fabricados (resultantes da ação humana). Também 
se pretende apontar as perspectivas, frente à teoria da sociedade de risco global, 
e a evidente problemática do risco ambiental, ou bio-risco, particularizado neste 
relato: o risco decorrente da atividade portuária, aqui compreendido a água de 
lastro. Para tal utilizou-se o método indutivo, operacionalizado pelas Técnicas do 
Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. 
Para alcançar os objetivos propostos, a abordagem do tema se inicia a partir da 
caracterização do meio onde se desenvolve a atividade portuária, qual seja a Zona 
Costeira. Na seqüência, detalha-se a atividade portuária como fator antrópico 
(humano) neste ambiente, precisamente nas Zonas Úmidas Costeiras, passando 
a caracterização do que se considera aqui como sendo o risco portuário: a água 
de lastro. Seguindo-se para a identificação do risco, e uma análise conceitual, de 
dano ambiental, e visto que não obstante entender-se que a água de lastro encon-
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tra-se inserida neste conceito de dano. Passa-se ao final a enfocar no surgimento 
de uma sociedade altamente complexa caracterizada pelo risco, em particular no 
que se refere à problemática que ora se insere: a água de lastro, como sendo um 
risco portuário, que deve ser gerenciado, e refletido pela modernidade. Adverte-
se finalmente que não e propõe aqui a qualquer análise ou mesmo levantamento 
legislativo sobre o tema.

2. CARACTERIZAÇÃO ZONA COSTEIRA E SUA EXPOSIÇÃO AO RISCO AMBIENTAL DA 
ATIVIDADE PORTUÁRIA

O presente trabalho  se concentra em apresentar o risco portuário, aqui com-
preendido, a água lastro, como vetor de risco a biodiversidade costeira e a sociedade 
ou comunidade de risco, como a parcela da população que vive na cidade portuária. 
É na Zona Costeira onde mais se desenvolve a atividade portuária e diante da fragili-
dade e importância de seus ecossistemas formadores, torna-se justificável investigar 
a problemática proposta, sob pena de comprometimento da própria atividade, das 
atividades concorrentes, bem como da saúde humana, visto a atividade portuária se 
constituir em manifesta ameaça a perda da biodiversidade costeira.

Numa acepção geográfica a Zona Costeira do Brasil pode ser caracterizada como

“(...) uma unidade territorial que se estende na sua proporção terrestre, por 
mais de 8.500 km, abrangendo 17 estados e mais de quatrocentos municípios, 
distribuídos do Norte equatorial ao sul temperado do país. Incluindo ainda a 
faixa marítima formada pelo mar territorial, com largura de 12 milhas náuticas 
a partir da linha da costa, quanto à Zona Marinha, destaca que a mesma tem 
início na região costeira e compreende a plataforma continental marinha e a 
Zona Econômica Exclusiva - ZEE que, no caso brasileiro, alonga-se até 200 
milhas da costa”.1 

Caracteriza-se ainda a Zona Costeira por ser

“(...) uma região de transição ecológica, as quais desempenham importante 
função de ligação e de trocas genéticas entre os ecossistemas terrestres e ma-
rinhos, fato que as classifica como ambientes complexos, diversificados e de 
extrema relevância para a sustentação da vida do mar”.2 

Com o enfoque de analisar a importância ambiental e  econômica da Zona 
Costeira Brasileira, necessário se faz observar alguns de seus ecossistemas forma-
dores, precisamente as Zonas Úmidas Costeiras compreendidas como ambientes 
compostos quase que em sua totalidade por Águas Costeiras. Estes ecossistemas 
propiciam não só a manutenção da biodiversidade terrestre e marinha da Zona 

1  BRASIL. Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha. Ministério 
do Meio Ambiente: Brasília, 2002, p. 2.
2  BRASIL. Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha. Ministério 
do Meio Ambiente: Brasília, 2002, p. 4.
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Costeira, como também sua exploração econômica. São,  desta feita, receptores 
da atividade portuária, que se dá quase que com exclusividade na porção marí-
tima da Zona Costeira, mais precisamente nos ecossistemas estuarinos, baias e 
manguezais, e que mais vulneráveis aos diversos impactos da atividade portuária 
estão, precisamente à água de lastro.

Como já dito, dentre as principais Zonas Úmidas Costeiras estão os ecossis-
temas que se encontram na interface da terra e do mar e estão em geral, recobertos 
de águas salobra ou salina devido a influência das marés. Esta interface dinâmica 
entre terra e oceano (caso dos estuáros, p.ex.) assume expressiva importância, 
em especial pelo fato de que suas águas e sistemas adjacentes (manguezais, ma-
rismas, etc.) servirem de habitat para reprodução de espécies de interesse econô-
mico, refletindo, portanto, nos estoques pesqueiros, e suas margens sendo abrigo 
de diversas outras atividades. Dentre a caracterização dos ativos ambientais em 
áreas selecionadas da Zona Costeira brasileira3 encontra-se a análise das funções, 
produtos e atributos dos ecossistemas de baias, estuários e deltas, onde restaram 
destacadas principalmente as seguintes funções, o que vale destacar: a) via de 
transporte, b) águas abrigadas, c) portos, d) retenção de nutrientes, e) fonte de 
nutrientes e f) fonte de sedimentos.

Relata-se que se encontram listados no território brasileiro 89 portos comer-
ciais e terminais especiais, dentre os 22 mais importantes, com grande volume de 
carga e descarga, 17 são marítimos e 5 são fluviais4. O Quadro 1, abaixo,  apre-
senta a localização ecossistêmica de algumas unidades marítimas portuárias:

Quadro 1: Localização dos principais portos brasileiros, por ecossistema:

LOCALIZAÇÃO PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS

No litoral
Porto de Fortaleza/CE, Porto de Pecem/CE, Porto de Suape/PE, Porto 
de Imbituba/SC, Porto de São Francisco do Sul/SC, Terminal de Praia 
Mole/ES.

Baias 

Porto de Belém/PA, Porto de Itaqui/MA, terminal de ponta da madeira/
MA, porto de salvador/BA, Porto de Aratu/BA, Porto do Rio de Janeiro/
RJ, Porto de Sapetiba/RJ, Porto de São Sebastião/SP, Porto de Angra 
dos reis/RJ, Porto de Paranaguá/PR, Porto de Antonina/PR, Terminal de 
Ponte de Felix/PR

Estuários e rios
Porto de Macapá/AP, Porto de Manaus/AM, porto de Vila de Conde/
PA, Porto de recife/PE, Porto de Santos/SP, Porto de Itajaí/SC, Porto de 
Porto Alegre/RS

Lagoas Porto e Pelotas/RS, Porto de Rio Grande/RS

Fonte: PORTO, Marcos Maia. TEIXEIRA, Sérgio Grein. Portos e Meio Ambiente, p. 38.

3  BRASIL. Caracterização de ativos ambientais em áreas selecionadas da Zona Costeira Brasileira. Ministério do Meio 
Ambiente: Brasília, 1998, p. 25, p. 25.
4  SILVA, Julieta Salles Vianna da Silva, et al. Água de Lastro: ameaça aos ecossistemas. Ciência Hoje. vol. 32. nº 188, 
2002. p. 41. Disponível em: <cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/resource/download/41555>. Acesso em: 18 set. 
2007.
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De acordo com o Artigo 1.1 da Convenção Iraniana de Ramsar, de fevereiro 
de 1971, ratificado pelo Brasil em setembro de 1993, Zonas Úmidas são definidas 
como:

“Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 
água, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones 
de água marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. 

Em seu Artigo 2.1 a Convenção ampliou o conceito acima: “podrán com-
prender sus Zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o exten-
siones de água marina de una profundidad superior a los seis metros en marea 
baja, cuando se encuentren dentro del humedal”. Como se observa segundo 
o texto da Convenção consideram- se Zonas Úmidas Costeiras aquelas cuja 
profundidade não seja superior a seis metros de profundidade em maré baixa. 
Porém,  necessário se faz esclarecer que se entende que os lagos e os rios,  
em sua totalidade são compreendidos nesta definição,  qualquer que seja sua 
profundidade.

O aumento do transporte/comércio marítimo no mundo, tornaram os 
ecossistemas mais vulneráveis aos diversos impactos da atividade portuária, 
bem como de seus potenciais de riscos. De um lado se caracterizam como 
principal fator de introdução involuntária de espécies aquáticas invasoras,  que 
podem tanto ser carregadas na água de lastro e/ou nas incrustações no casco 
dos navios. De outro, se demonstram fundamentais para o crescimento da ci-
dade que lhe dá apoio colaborando com o  seu desenvolvimento.

O transporte marítimo movimenta mais de 80% das mercadorias do mun-
do, transferindo internacionalmente 3 a 5 bilhões de toneladas de água de 
lastro a cada ano5. Cerca de 7 mil espécies de seres vivos são transportados 
por dia. No Brasil estima-se que cerca de 40 milhões de toneladas/ano de água 
de lastro são lançadas6. Tem-se que um navio cargueiro com capacidade de 
200.000 toneladas pode carregar mais de 60.000 toneladas de água de lastro; 
a IMO (Organização Marítima Internacional) estima que 12 bilhões de tonela-
das de água de lastro são transportadas anualmente ao redor do mundo, cerca 
de 4.500 espécies são transportadas pela água de lastro pela frota mundial a 
qualquer momento, a cada 9 semanas uma espécie marinha invade um novo 
ambiente em algum lugar do globo7. 

Ademais infere-se que muitos são os domínios relevantes na interface porto/
zonas costeiras, dentre as quais cita-se: a) o impacto das estruturas portuárias; b) 

5  CARMO, Marcela Chauviere do, FOGLIATTI, Maria Cristina.  Água de Lastro. Ministério da Defesa. Exército Bra-
sileiro. Secretaria de Ciência e Tecnologia. Instituto Militar de Engenharia: Brasília, 2006, p. 3. Disponível em: <http://
transportes.ime.eb.br/TRAB/TRAB009.pdf>. Acesso em: 26 de set. 2007.
6  BRASIL. Água de Lastro. Autoridade Portuária: CODESP. Porto de Santos: Santos. Disponível em: <www.portodesan-
tos.com.br/qualidade/lastro.html>. Acesso em: 17 de set. 2007.
7  SILVA, Ariel Scheffer da.  Água de Lastro e as Espécies Exóticas. Instituto Ecoplan: Disponível em: <www.ambiente-
brasil.com.br/.../agua/salgada/index.html&conteudo=./agua/ salgada/artigos/aguadelastro.html> . Acesso em:  11 de set. 
2007.
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da dragagem; c) dos resíduos de da limpeza dos porões de navios e de acidentes, 
d) da movimentação dos navios, e) do conflito no uso da área costeira8.

Neste contexto, a atividade portuária se dá como sendo exemplo prático 
da pressão antrópica na Zona Costeira. Daí a crescente preocupação com o as 
Zonas Úmidas Costeiras, em particular, com o sistema estuarino, devido à sua 
importância em função de suas características ambientais únicas. Tais carac-
terísticas resultam em elevada produtividade biológica, se caracterizando não 
raro em ambiente receptor das atividades portuárias, o que,  aliado às diversas  
outras formas de exploração de seus recursos -  que se da tanto em sua porção 
marítima quanto em seu entorno, vêm colocando em risco os atributos básicos 
deste ambiente, bem como de seus ecossistemas associados, ameaçando a per-
da da biodiversidade costeira. Tudo isso resulta na diminuição da qualidade de 
vida da população mundial e do comprometimento destas e outras atividades 
dependentes do mesmo ambiente, como inclusive do transporte aquaviário, o 
que deve ser considerado.

Há de se entender, portanto que a Zona Costeira, e , especialmente, as Zonas 
Úmidas Costeiras passam a ser receptáculo natural dos diferentes riscos, estando 
mais expostas a maior distribuição dos riscos decorrentes da atividade portuária: 
efluentes e contaminantes. Neste aspecto, mais interessa destacar a bioinvasão 
ocasionada pela água de lastro, sobre a qual se discorrerá adiante. Como se vê, 
a conservação destes ambientes úmidos costeiros é de extrema importância eco-
lógica, social e econômica. A destruição e a degradação contínua destes habitats 
podem por em perigo a biodiversidade costeira,  afetando diretamente a vida hu-
mana.   O reconhecimento da Zona Costeira como Patrimônio Nacional  enfatiza 
que esse espaço geográfico, sua gestão, proteção e utilização de seus recursos,  in-
teressa a todos os brasileiros pela sua importância ecológica, econômica e sócio-
cultural no contexto nacional. 

Considerando a importância da Zona Costeira, e conseqüentemente das Zo-
nas Úmidas Costeiras, reconhecendo sua fragilidade, e levando em consideração  
que a atividade portuária é uma atividade notadamente impactante, geradora de 
riscos, e dependente deste ecossistema de importância econômica de representati-
vidade mundial, encontra-se a justificativa do presente estudo.  

3. IDENTIFICANDO A ÁGUA DE LASTRO COMO VETOR DE RISCO AMBIENTAL 

Evidentemente que a atividade portuária, como já visto, gera inúmeras pres-
sões no ecossistema costeiro, que resultam em maiores ou menores níveis de 
geração de riscos; em particular nas Zonas Úmidas Costeiras; traduzindo-se em 
diversos impactos socioambientais. No entanto, recorda-se que este relato parte 
da hipótese de se identificar a água de lastro como o risco portuário, e é o que se 
passa a demonstrar. 

8  PORTO, Marcos Maia;  TEIXEIRA, Sérgio Grein. Portos e Meio Ambiente. Editora Aduaneiras. São Paulo: 2002, 
p. 34.
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Embarcações necessitam, para manter sua estanqueidade e estabilidade, de 
certa quantidade de água nos seus tanques. É justamente a esta quantidade de 
água, que se convencionou denominar de lastro. Lastro é, portanto, definido como 
qualquer volume sólido ou líquido colocado em um navio para garantir sua esta-
bilidade e condições de flutuação. Nesse sentido, a água de lastro funciona como 
um “equilibrador” da estrutura do navio, ou seja, quando o mesmo estiver descar-
regando contêineres, os tanques do mesmo são acionados a receber água, que por 
sua vez, receberá o nome de Água de Lastro e, manterá o equilíbrio da embarca-
ção. Posteriormente, quando este está totalmente carregado, a água é expelida, e 
junto com ela toda a forma de vida que fora captada no momento de enchimento 
dos tanques. A terminologia “água de lastro” refere-se, assim, a água coletada nas 
baías, estuários e oceanos, destinada a facilitar a tarefa de carga e descarga9. 

O navio se submete a transportar, com esta água, organismos aquáticos alie-
nígenas ou exóticos10 e/ou agentes patogênicos11, daquela região do mundo, onde 
lastream (captação da água de lastro), geralmente nas proximidades das áreas por-
tuária ou,  já na Zona Costeira, para outras áreas onde irão delastrar12. 

Collyer13 infere que caso os navios iniciem o lastreamento, em locais próxi-
mos àqueles em que são realizados despejos de esgotos, a possibilidade de capta-
ção de organismos patogênicos junto com a água de lastro aumenta consideravel-
mente, e com ele a maior ou menor grau de distribuição de risco, completa-se. O 
problema ambiental acontecerá quando houver o deslastro14. Em outras palavras 
significa dizer que é a descarga da Água de Lastro, utilizada a bordo do navio nos 
taques/ porões de lastro, para o ambiente aquático ou instalações de recebimento 
(NORMAM n. 20, item 5 Introdução), que agrava a situação de risco ambiental.

 É certo que a grande maioria das espécies não sobrevive ao trajeto, e ainda 
para aquelas que sobrevivem, a capacidade de sobrevivência nas novas condições 
ambientais são bastante reduzidas. Isso se dá em detrimento da predação e/ou 
competição natural com as demais espécies nativas, e introduzidas, seja por ali-
mento, seja por espaço, seja pelas próprias características físicas e químicas do 
novo ambiente. Adverte-se, no entanto que, quando todos os fatores são favorá-
veis, tais espécies podem se caracterizar como invasoras, assim compreendidas, 

9  SILVA, Jeferson Valdir da. A sociedade, as atividades comerciais que interferem com o meio ambiente, e as soluções pre-
ventivas a esses conflitos internacionais: o problema da água de lastro, seus reflexos e a cooperação em busca de soluções. 
Aduaneiras. Disponível em: <http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/(10)%20A%20SOCIEDADE%20
AS%20ATIV.%20COMER..doc>. Acesso em: 19 de set. 2007.
10  Espécies exóticas são animais, plantas ou qualquer tipo de microorganismo introduzidos em um ambiente do qual não 
participavam originariamente, são as principais ameaças à diversidade humana, fato que levou a ONU, após a Conferência 
do Rio a propor a Convenção Internacional sobre Diversidade Biológica. De acordo com a Conferência das Partes (COP), 
que é o órgão decisório no âmbito da Convenção, espécie exótica invasora é uma das mais graves causas de degradação 
ambiental no Planeta e acontece quando é introduzida intencionalmente ou não, espécie animal ou vegetal fora de sua área 
natural de ocorrência e adaptada ao novo ambiente. armados. 
11  As espécies exóticas também podem ser patogênicas, causadoras de doenças. 
12  BARBÉRIO, Alessandro. A Tutela Jurídica da Água de Lastro no Brasil. 2007. Monografia. Aperfeiçoamento/Especia-
lização em Comércio Exterior – Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 2007. 
13  COLLYER, Wesley. Água de lastro, bioinvasão e resposta internacional . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1305, 27 
jan. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina /texto.asp?id=9435>. Acesso em: 21 out. 2007
14  Descarga de Água de Lastro, utilizada a bordo do navio nos tanques/ porões de lastro, para o meio ambiente aquático ou 
instalações de recebimento. NORMAM n.º 20, item 5 da Introdução.
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aquelas capazes de adaptar-se e reproduzir-se a ponto de ocupar o espaço de orga-
nismos residentes, tendendo à dominância 15. 

Tal sucesso de adaptação se deve principalmente ao local do deslastro. As-
sim, áreas fechadas como portos situados em áreas protegidas, e  baías ou estuá-
rios, são os pontos de descarga de maior risco. Para que ocorra o sucesso da co-
lonização, deve ocorrer ainda o sucesso de mais alguns fatores, dentre os quais se 
destaca16: a) As características biológicas das espécies; b) As condições do meio 
ambiente onde elas estão sendo introduzidas; c) o clima; d) O número de indivídu-
os introduzidos (sendo ou não suficiente para a implantação de uma população); 
e) A competição entre as espécies nativas e; f) A disponibilidade de alimento. 

Podem ser citados vários exemplos de sucesso da adaptação, como acima 
referido17: 

“Nos Estados Unidos, o mexilhão-zebra europeu Dreissena polymorpha infes-
tou 40% das vias navegáveis e já exigiu entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão 
em gastos com medidas de controle, entre 1989 e 2000. No sul da Austrália, a 
alga marinha asiática Undaria pinnatifida está invadindo novas áreas rapida-
mente, desalojando as comunidades nativas do solo oceânico. No Mar Negro, 
a água-viva filtradora norte-americana Mnemiopsis leidyi atingiu densidades 
de 1kg de biomassa por m2. Isso esgotou os estoques do plâncton nativo de 
tal maneira que contribuiu para o colapso de toda a pesca comercial no Mar 
Negro. Em muitos países, observou-se a introdução de algas microscópicas 
que provocam a “maré-vermelha” (dinoflagelados tóxicos). A contaminação 
de moluscos filtradores, tais como ostras e mexilhões,utilizados na alimentação 
humana, pode causar paralisia e até mesmo a morte”. 

A lista segue, com centenas de exemplos de importantes impactos econô-
micos, ambientais e na saúde do homem em todo o mundo. Teme-se, inclusive, 
que doenças como o cólera possam ser transportadas na água de lastro. De acordo 
com Collyer “no Brasil, os números são crescentes: já foram identificadas cerca 
de 30 espécies aquáticas invasoras, tendo a água de lastro como vetor”18. As in-
vasões mais conhecidas listadas pelo MMA referem-se as seguintes espécies: a) 
Limnoperna fortunei, o mexilhão dourado, originário da China e sudeste da Ásia, 
avistado pela primeira vez na desembocadura do Rio da Prata, na costa Argentina, 
em 1991, provavelmente introduzido por água de lastro, teve seu primeiro registro 
no Brasil, no Rio Grande do Sul, em 1999. b) Charybdis hellerii, siri originário do 
Oceano Índico, provavelmente introduzido no Caribe via água de lastro , observa-
do na Baía de Todos os Santos, Salvador e baías de Sepetiba e Guanabara, no Rio 
de Janeiro. Esta espécie, sem valor comercial, tem provocado o desaparecimento 

15  SILVA, Julieta Salles Vianna da; SOUZA, Rosa Corrêa Luz de (organizadoras). Água de Lastro e Bioinvasão. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2004, p. 3.
16  BRASIL. Água de Lastro. Autoridade portuária: CODESP. Porto de Santos: Santos. Disponível em: <www.portodesan-
tos.com.br/qualidade/lastro.html> . Acesso em: 17 de set. 2007.
17  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Você sabe o que é Água de Lastro? Disponível em: <http://www.mma.gov.br/
index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=30&idConteudo=1716>. Acesso em: 03 de jun. 2007.
18  COLLYER, Wesley. Água de lastro, bioinvasão e resposta internacional. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1305, 27 jan. 
2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9435>. Acesso em: 21 out. 2007.
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das espécies nativas de siri que têm importância pesqueira c) Isognomon bicolor, 
espécie introduzida do Caribe que invadiu a região entremarés do litoral brasilei-
ro há cerca de 10 anos atrás. Este molusco bivalve vive em altas densidades nos 
costões, impedindo a fixação de muitas espécies nativas19. O problema é tão grave 
que chega a ser considerado como a segunda causa mundial de redução da biodi-
versidade em geral, atrás apenas da destruição de habitats pelo próprio homem20. 

Vale citar ainda “(...) a disseminação dos microorganismos que causam a fe-
bre aftosa no gado e a cólera nas pessoas, os vírus Ebola e HIV e o Aedes aegypti, 
mosquito que transmite a dengue, originário do Egito” 21, são atribuídos à água de 
lastro. Entre os casos de epidemias suspeitos de terem ocorrido devido à água de 
lastro, oportuno citar: 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, indi-
cando sua habilidade de sobrevivência em meio ambiente estuarino e marinho22. 

Em estudo exploratório para identificação e caracterização de agentes pato-
gênicos em água de lastro realizado pela ANVISA23, cujo objetivo era confirmar a 
suspeita de risco da água de lastro como veículo disseminador de organismos pa-
togênicos causadores de males à saúde pública, levou em consideração 99 amos-
tras de água de lastro, coletadas em 99 portos brasileiros, restando identificado 
agentes patogênicos nas 99 (noventa e nove) amostras, o relatório, contem os se-
guintes termos: 

“(...) a presença de bactérias marinhas cultiváveis em 71% das amostras de 
água de lastro analisadas, variando de 1.000 até 5,4 milhões de bactérias por 
litro de amostra. Também foi evidenciado transporte de vibrios (31%), Esche-
richia coli (5%), enterococos fecais (22%), Clostridium perfringens (15%), 
colifagos (29%), Vibrio cholerae O1 (7%) e de V. cholerae não-O1 (23%) em 
amostras de água de lastro e (21%) em amostras de plâncton. 12 cepas em 7 
amostras foram identificadas como V. C. O1-EL TOR sendo 2 toxigênicas” 

A bioinvasão, por meio da água do lastro dos navios, por incrustação no cas-
co e via outros vetores, foi identificada como uma das quatro maiores ameaças aos 
oceanos do mundo. As outras três são: a) fontes terrestres de poluição marinha, 
b) exploração excessiva dos recursos biológicos do mar e c) alteração/destruição 

19  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Horus. Água de Lastro. Disponível em: <http://www.institutohorus.
org.br/download/midia/agualastro_mma.htm>. Acesso em: 03 de jun. 2007.
20  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Horus. Invasão Silenciosa: Plantas e animais exóticos trazem mais 
problemas que soluções.  Disponível em:  <http://www.institutohorus.org.br/download/noticias/Problemas_Brasileiros_
mai_jun_2006.pdf>. Acesso em: 03 de jun. 2007.
21  BARBÉRIO, Alessandro. A Tutela Jurídica da Água de Lastro no Brasil. 2007. Monografia. Aperfeiçoamento/Especia-
lização em Comércio Exterior – Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, 2007.
22  SILVA, Julieta Salles Vianna da; SOUZA, Rosa Corrêa Luz de (organizadoras). Água de Lastro e Bioinvasão. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2004, p. 3.
23  ANVISA. Água de Lastro. Brasília, 2003, p. 4. Disponível em: <http://anvisa.gov.br/divulga /public/paf/agua_lastro3.
pdf>. Acesso em: 09 de out. 2007.
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física do habitat marinho24. Como se percebe, a água de lastro tem se tornado um 
perigoso vetor de propagação de espécies exóticas e ou patogênicas no ambiente 
aquático. Imperioso verificar que as conseqüências que estas diversas introdu-
ções de espécies no ambiente costeiro, ainda não são passíveis de previsão, nem 
mesmo de mensuração do dano, e é, “na maioria dos casos, irreversível”25. Esta 
afirmativa, por si, caracteriza o risco.

Permite-se afirmar, ainda, que a descarga de água de lastro é potencialmen-
te a maior via de introdução de espécies invasoras nos portos de todo o mundo, 
não obstante nas águas costeiras, caracterizando-se como das grandes ameaças 
ao equilíbrio ecológico do ambiente costeiro, causando ainda prejuízos à saúde 
humana, resultando em um problema global, em particular em virtude da abran-
gência do impacto ecológico e econômico em vários ecossistemas, bem como a 
exposição dos riscos.

4. ÁGUA DE LASTRO COMO DANO AMBIENTAL

Uma vez caracterizada a água de lastro como um risco decorrente da ativi-
dade portuária, passa-se a definir a exata noção de Dano Ambiental, a fim de não 
restar dúvidas que a água de lastro encontra-se inserida neste conceito. Salienta-
se que muito embora ainda se discuta um critério exato para a fixação do que, 
efetivamente, constitui o Dano Ambiental, ou de que maneira o mesmo deve ser 
reparado, há de se conclui que a própria legislação ambiental26 traz subsídios su-
ficientes ao conteúdo de dano. O que se verifica a partir do artigo 3º da Lei 6.938 
de 31 de agosto de 1981, que traz o conceito legal de poluição que nada mais é do 
que a efetividade da lesão ambiental, o que possibilita a verificação da existência 
de um objeto tutelado pelo direito27. O dano ambiental, a partir do conceito legal 
de poluição, traçado na Lei 6.938/81, pode ser definido como um impacto am-
biental negativo, causado por atividade humana (ação ou omissão) e que extrapola 
o padrão ambiental definido pela lei ou atende o limite legal, mas é decorrente de 
efeito sinergético ou cumulativo28. 

Ademais muito bem se enquadra neste estudo o conceito do Professor Mir-
ra29, da qual se transcreve:

24  VIRTUALBOOKS. Água de lastro transporta por dia 7 mil espécies marinhas ao redor do globo.  Disponível em:http://
virtualbooks.terra.com.br/ciencias/Aguadelastrotransportaordia7milespeciesmarinhasaoredordoglobo.htm>. Acesso em: 
19 de set. 2007.
25  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Você sabe o que é Água de Lastro? Disponível em: <http://www.mma.gov.br/
index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=30&idConteudo=1716>. Acesso em: 03 de jun. 2007.
26  BRASIL. Lei 6.938 de 31 d agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L6938.
htm>. Acesso em: 14 de out. 2007.
27  BIRNFELD, Carlos Andre. Algumas Perspectivas sobre responsabilidade civil do poluidor por danos ambientais. In: 
Direito Ambiental Contemporâneo. Editora: 2004, , p. 362.
28  Conforme Diehl, F.P. Notas de aula.
29  MIRRA. Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
200, p. 89.
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Dano ambiental pode ser definido como toda degradação do meio ambiente, 
incluindo os aspectos naturais, culturais, e artificiais que permitem e condicio-
nam a vida, visto como bem unitário imaterial coletivo e indivisível, e dos bens 
ambientais e seus elementos corpóreos e incorpóreos específicos que compõem, 
caracterizadora da violação do direito difuso e fundamental de todos à sadia 
qualidade de vida em um ambiente são e ecologicamente equilibrado.

Nas precisas palavras de Birnfeld30 poluição deve ser definida juridicamente 
levando-se em consideração três fatores distintos, qual seja: a) como um prejuízo 
concreto a população (saúde, segurança, bem-estar, atividades sociais e atividades 
econômicas); b) como um prejuízo concreto aos bens ambientais (biota, suas con-
dições estéticas e sanitárias), independentemente da existência de prejuízo con-
creto e imediato a população; c) como um descumprimento de padrões de lança-
mento de resíduos administrativamente fixados, independentemente da existência 
de prejuízo concreto e imediato a população e da existência de prejuízo concreto 
e imediato aos bens ambientais. 

Destaca-se aqui que a água de lastro se enquadra cumulativamente nos três 
fatores que devem ser analisados para se caracterizar a poluição, podendo ser 
identificada como um dano ambiental, não obstante ser um risco que merece ser 
refletido e gerenciado pela sociedade moderna. Sobre o ponto de origem do dano, 
há de se considerar que ele pode estar longe do local de sua realização, acentu-
ando sua vulnerabilidade, que é complementada por sua vez por uma vulnerabi-
lidade social e econômica, muito bem se adequando ao risco portuário, que esta 
longe de ser um dano/risco local, daí se afirmar que soluções devem ter contorno 
globalizado.

5. IDENTIFICANDO A SOCIEDADE DE RISCO, ATRAVéS DO RISCO AMBIENTAL:  
ÁGUA DE LASTRO

O aporte teórico deste trabalho se concentra no exato conceito, desta cate-
goria chamada sociedade de risco31, em flagrante estado de risco ecológico, aqui 
compreendido a água de lastro como sendo um risco fabricado pela atividade 
portuária, que merece ser objeto de reflexão na modernização. Importa neste norte 
caracterizar o ambiente como um bem ou valor jurídico importante na socieda-
de de risco, o que só pode ser feito após a introdução da problemática sobre o a 
existência do próprio risco, o que justifica esta explanação introdutória. 32 Para U. 
Beck33, os riscos são “formas sistemáticas de lidar com os perigos e as insegu-

30  BIRNFELD, Carlos Andre. Algumas Perspectivas sobre responsabilidade civil do poluidor por danos ambientais. In: 
Direito Ambiental Contemporâneo. Editora: 2004s, p. 360.
31  A terminologia “sociedade de risco” é extraída da obra marco sobre o tema: La sociedad del riesgo, do  sociólogo alemão 
contemporâneo Ulrich Beck.
32  FILHO. Ney de Barros Bello. Teoria do Direito e Ecologia: apontamentos para um Direito Ambiental no século XXI. 
In:Estado de Direito Ambiental: Tendências, aspectos constituconais e diagnósticos. FERREIRA, Heline Sivini e MORA-
TO LEITE, José Rubens. (org.). Forense Universitaria: 2004, p. 75.
33  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidos, 2006, p. 21.
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ranças induzidas e introduzidas pelo próprio processo de modernização”. É desta 
feita resultado do processo de modernização, oriundas das diversas evoluções das 
relações econômicas do capitalismo.

A atividade portuária, a abertura do comércio internacional, geram riscos 
fabricados que se configuram como fator impulsionador da teoria da proba-
bilidade, outro fenômeno, que deve ser considerado quando está a se falar 
em risco, isto porque é exatamente o pensamento probabilístico  que criou 
elementos favoráveis para se passar a pensar os riscos como objeto de geren-
ciamento.

O cálculo de risco, neste norte, está intimamente relacionado à conforma-
ção e valorização da segurança, para a sociedade de risco, ou também como de-
nominada por Ulrich Beck, a “modernidade reflexiva”. Espaço onde se considera 
que a partir de novos contextos reflexivos gerados pelos impactos da perspectiva 
do risco, novos padrões cognitivos estão se delineando para nortear tomadas de 
decisões. Estas decisões incluem desde as mais amplas no âmbito dos governos 
as mais restritivas na vida dos indivíduos, que passam a terem ou não condutas 
ambientalmente orientadas. De acordo com o sociólogo a problemática central 
da sociedade reflexiva passou a ser a distribuição dos riscos, passando então a 
segurança ser força motivadora da sociedade de risco. Bello Filho34 define risco 
como sendo: “em nível macro, risco é conceito social inerente à atitude de quem 
exerce controle social e que leva a sociedade civil para um estado de potencial 
possibilidade de dano, ou de perigo, já que é o responsável por decisões que não 
foram compartilhadas.” 

Desta forma a sociedade de risco, consiste em exposições a maiores ou 
menores níveis de risco, neste pensar pode-se concluir que as construções jurí-
dicas tradicionais se mostram ineficazes para solucionar os conflitos presentes, 
dai a abordagem que se propõe, qual seja verificar as perspectivas do direito 
ambiental internacional frente ao risco portuário: água de lastro, e a conse-
qüente particularização desta sociedade que esta exposta ao risco portuário, não 
obstante esta aqui se tratar da sociedade costeira, que encontra-se maior exposta 
ao risco, em menores níveis de segurança, necessitando de tratamento diferen-
ciando.35 

Os “riscos”, cuja separação entre riscos naturais, tecnológicos e sociais tor-
nou-se permeável, são, de agora em diante, desafios políticos. Não se trata mais 
de prevení-los tecnicamente e de indenizá-los; ainda é preciso decidir de forma 
democrática e assegurar uma distribuição justa.36  Caubet37 enumera as principais 

34  FILHO. Ney de Barros Bello. Teoria do Direito e Ecologia: apontamentos para um Direito Ambiental no século XXI. 
In:Estado de Direito Ambiental: Tendências, aspectos constituconais e diagnósticos. FERREIRA, Heline Sivini e MORA-
TO LEITE, José Rubens. (org.). Forense Universitaria: 2004, p. 89.
35  VARELLA, Marcelo Dias (org.). Governo dos Riscos – Sociedade Latino Americana – Européia sobre Governo dos 
Riscos. Brasília, 2005, p. 9.
36  HERMITTE, M.A. Os fundamentos jurídicos da sociedade do risco – Uma análise de U. Beck. In: Governo dos Riscos – 
Sociedade Latino Americana – Européia sobre Governo dos Riscos. VARELLA, Marcelo Dias (org.) Brasília, 2005, p. 14.
37  CAUBET. Cristian Guy. O escopo do risco no mundo real e no mundo jurídico. In: Governo dos Riscos – Sociedade 
Latino Americana – Européia sobre Governo dos Riscos. VARELLA, Marcelo Dias (org.) Brasília, 2005, p. 46.
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causas dos riscos, classificando-os em: 1) tecnológicos; 2) industriais; 3) sanitá-
rios; 4) naturais ambientais; 5) políticos; ou seja: 

“1) novas tecnologias industriais aplicadas em ampla escala geográfica e so-
cial; 2) conseqüências, especialmente ambientais, do uso de novas tecnologias; 
e todas as realizações humanas com amplo impacto ambiental; 3) contextos 
sanitários específicos (novos risco para a saúde, novas doenças ou afecções) ou 
globais: epidemias e pandemias; 4) ocorrências naturais com amplo impacto 
social: inundações; tufões; secas; chamadas de catástrofes naturais; 5) inci-
dência de fenômenos ligados ao terrorismo político, como se verifica a água 
de lastro, risco tratado neste estudo se enquadra em todas as classificações 
realizadas pelo autor”. 

Justificam ainda esta discussão as três dimensões do risco visualizadas por 
Birnfeld, que muito bem colaboram para a identificação da dimensão do risco aqui 
tratado38 :

“a) problemas de escopo mundial no sentido de que seus efeitos podem com-
prometer todo o planeta, sendo sua origem relativamente difusa, como é o caso 
do efeito estufa e da destruição da camada de ozônio, assim como o genocídio 
de inúmeras espécies de animais e vegetais (especialmente pela destruição de 
florestas tropicais), cujas possíveis propriedades químicas (mais de 90% destas 
espécies ainda não foram devidamente estudadas, algumas sequer cataloga-
das) jamais poderão beneficiar a coletividade humana, sendo desconhecida 
boa parte dos efeitos gerais destas ausências; 
b) problemas de escopo transnacional, no sentido de que seus efeitos podem 
comprometer, diretamente, mais de uma nação, como é o caso da poluição de 
mananciais aqüíferos ou mesmo da poluição do ar com repercussões transfron-
teiriças; 
c) problemas de escopo local, como a poluição do ar ou da água em escala 
interna, assim como a falta de espaço para o lixo ou a crise de recursos ener-
géticos e alimentares”. 

Conclui-se assim, que a água de lastro configura-se  dentro do conceito de 
risco, que deve ser tratado como um problema transnacional, visto a abrangência 
de seu impacto, e mais, deve ser elemento caracterizador da sociedade de risco 
portuária, o que se passa a defender.

5.1 Sociedade de risco portuária?

Os fatores antrópicos estão contribuindo a formação de uma sociedade al-
tamente reflexiva caracterizada pelo risco, mais precisamente estar a se falar em 
sociedade particularizada cujos riscos também devem ser particularizados, vez 
que são provenientes da atividade portuária, e que se localizam na região costeira, 

38  BIRNFELD, Carlos Andre. Algumas Perspectivas sobre responsabilidade civil do poluidor por danos ambientais. In: 
Direito Ambiental Contemporâneo. Editora: 2004, p. 357.
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que como visto trata-se de uma região paradoxal. Daí se questionar sobre a parti-
cularização da sociedade de risco portuária a fim de chamar atenção aos riscos que 
esta exposta esta sociedade, bem como a região que a abriga, a zona costeira.

Importa salientar que as regiões costeiras caracterizam-se entre outras pelas 
seguintes pressões, que por via de conseqüência são responsáveis por transforma-
ções e perturbações do espaço geográfico característico, bem como por aumen-
tarem a vulnerabilidade dos riscos que estão expostas sejam eles fabricados ou 
naturais: a) pela questão demográfica, b) possuírem por assim dizer, metabolismo 
próprio, uma vez que consomem em grandes quantidades: água, alimento e ener-
gia, que não raro, não são produzidas localmente; c) pela produção de grandes 
quantidades de dejetos, como lixos e esgotos; d) tanto o os estuários como toda 
a orla, caracterizam-se como áreas de forte atrativo para as diversas atividades 
produtivas e de recreação.39

Sobre a Zona Costeira brasileira, a CIRM (Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar) constata que atualmente, cerca de “(...) um quarto da população 
brasileira vive na zona costeira, representando um contingente de aproximadamente 
42 milhões de habitantes, distribuídos em 324.000 km2.” A Comissão ainda infor-
ma que mesmos os espaços de baixo adensamento demográfico do litoral do Brasil, 
foram, nas últimas décadas incorporados à economia de mercado, que tem a ativida-
de turística e de veraneio como principal vetor de ocupação. Os efeitos decorrentes 
da ocupação humana residente, e mesmo temporárias, geram um conflito acrescido 
entre as utilizações concorrentes das Zonas costeiras, uma vez que esta população 
disputa o mesmo espaço geográfico, com as diversas atividades concorrentes, mui-
tas vezes conflitantes e até mesmo dispares, caracterizando-se esta disputa como 
uma das principais causas de riscos na zona costeira, ocasionando um rompimento 
do equilíbrio dinâmico natural, com conseqüências e impactos sempre negativos ao 
ambiente costeiro receptor, e a seus usuários, não obstante a biodiversidade costeira 
e a vida humana resultam afetadas, em particular pela capacidade limitada desses 
ecossistemas absorverem os impactos resultantes.

Ainda deve-se ter em mente que concomitante aos riscos antrópicos estão 
os riscos naturais, que são caracterizados por forças endógenas e exógenas da 
zona costeira, expondo a maiores riscos a sociedade costeira, mais precisamente, 
daí poder-se falar em uma sociedade de risco portuária, que melhor percebe estas 
diversas pressões, visto manifesta fragilidade e grandes impactos sofridos por esta 
região. Estas pressões ambientais naturais, que por si só resultam em alterações 
ao ambiente costeiro,  associadas as diversas atividades antrópicas, geram inú-
meras pressões capazes de causar impactos negativos sobre a biodiversidade dos 
ecossistemas envolvidos, bem como sobre a qualidade dos produtos explorados, 
afetando suas funções atributos e valores, expondo a sociedade costeira, à concen-
trações elevadas de riscos, resultando a médio e longo prazo riscos imprevisíveis 
e incalculáveis. 

39  PORTO, Marcos Maia;  TEIXEIRA, Sérgio Grein. Portos e Meio Ambiente. Editora Aduaneiras. São Paulo: 2002, p. 
36.
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Como observam Cavedon & Diehl40:

É por estas características que a Zona Costeira pode ser considerada como 
um espaço paradoxal: se por um lado possui grande relevância ecológica, 
apresentando-se como uma área ambientalmente frágil, a exigir estratégias de 
gestão e proteção, de outro apresenta grande potencial econômico, abrigando 
parcela significativa da população e uma variedade de atividades econômicas 
que podem gerar situação de risco quanto integridade desta região.

Neste cenário, as zonas úmidas costeiras, atuam como corpo receptor final 
destas pressões. Esta aqui a se falar da  atividade portuária, que estão na origem 
grandes modificações destes ambientes, e são responsáveis constantemente pelo 
vasto potencial de risco, é o que se passa a detalhar. 

Os principais fatores determinantes de impactos ambientais causados pela 
atividade portuária são: a) implantação de infra-estrutura (construção); b) Existên-
cia e localização das instalações portuárias, uso do cais e das instalações em meio 
aquático; c) Operação – carga, descarga e equipamentos moveis; d) Operação – 
movimentação de produtos perigosos; e) Operação – tratamento e disposição de 
resíduos; f) Operação – distribuição e armazenagem de mercadorias; g) Trafego; 
h) Atividades industriais; i) Uso de instalações para lazer náutico. Os componen-
tes ambientais afetados são classificados em: a) Qualidade do ar; b) Condições da 
coluna de água e fundo; c) Ruído e vibrações; d) Odor; e) Topografia; f) Hidrolo-
gia/oceanologia; g) Fauna e flora – aquáticas e terrestres; h) Paisagem; i) Resídu-
os; j) Aspectos socioculturais; k) Aspectos socioeconômicos41.

Ademais, há que se grifar os principais impactos ambientais causados pela 
interação entre fatores e componentes ambientais, necessitando ser considerado 
para tal desiderato: a) Modificações na dinâmica da zona costeira, com a pre-
sença de erosões, assoreamentos, e alterações na linha de costa e modificação 
ou supressão da paisagem natural; b) Movimentação e disposição de material 
terroso por dragagem e aterro; c) Alteração na biota, com risco de supressão de 
manguezais e outros ecossistemas costeiros; d) Contaminação da água, do ar, 
do solo, do subsolo e do lençol freático por perda ou fuga de carga poluente ou 
substancia de outra origem com poder de contaminação; e) Poluição do solo, 
água e ar por lançamento de efluentes líquidos e gasosos; f) Absorção de grande 
faixa costeira para usos exclusivo portuário com exclusão de outras atividades 
de subsistência, artesanais como a pesca, etc.; g) Geração de resíduos sólidos 
provenientes das instalações  do porto e industrias vinculadas; h) Introdução 
de organismos estranhos ao meio ambiente portuário encontrados nas águas de 
lastro ou pelo transporte de cargas ou passageiros contaminados; i) Poluição e 
contaminação por lançamentos de esgotos e outros despejos; j) Interferência no 

40  CAVEDON, Fernanda Salles; DIEHL, Francelise Pantoja. Licenciamento Ambiental em Áreas Costeiras: Aspectos Con-
troversos. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL LAW, 9º, 2005, São Paulo. Anais. São Paulo: 
Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2005, p. 620.
41  PORTO, Marcos Maia;  TEIXEIRA, Sérgio Grein. Portos e Meio Ambiente. Editora Aduaneiras. São Paulo: 2002, 
p. 43.
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conforto ambiental tal como perda da quietude, do isolamento e característica 
da paisagem.42

É claro, portanto, que as instalações portuárias se traduzem em impactos 
significativos na cidade portuária, e por via de conseqüência, afeta a sociedade, 
caracterizada pelo risco portuário, desde sua fase de construção, e também nas 
dinâmicas sociais e econômicas contínuas as suas instalações. São mais do que 
cadeias logísticas, alteram a realidade socioambiental da cidade na qual estão in-
seridas. Em outras palavras, tem-se a atividade portuária como elemento modifi-
cador da realidade da cidade e que a recebe, bem como das diversas atividades 
concorrentes do mesmo ecossistema, e por via de conseqüência da sociedade que 
a margeia, aqui identificada como sociedade portuária, e a necessidade de um 
tratamento integrado destes diversos fatores, para que a sociedade passe a ser 
atendida com maiores níveis de segurança, visto flagrante diferenciação do risco 
que esta exposta tal sociedade.

A situação ambiental caracteriza-se ainda pela peculiaridade apresentada 
pelos portos brasileiros, que estão na sua maioria instalados na Zona Costeira, 
precisamente em ambientes estuarinos, manguezais e em grandes rios, como vis-
to. Assim, a questão socioambiental que permeia a atividade portuária, merece 
atenção, uma vez que esta atividade interfere significativamente na dinâmica da 
cidade, e por via de conseqüência, da comunidade, expondo-a a maiores riscos e 
menores níveis de segurança.

Esta nova sociedade que se caracteriza pelo risco portuário, é compreendi-
da quando refletida nas seqüências das transformações globais: sociais, políticas,  
econômicas e ambientais, bem como suas interfaces. Com este entendimento, o 
presente trabalho procurou apresentar a indagação sobre influência que o porto 
exerce em toda área que o cerca, o que acaba por caracterizar uma nova sociedade 
de risco, uma sociedade de risco portuária, que pelas peculiaridades que apre-
senta, deve ser tratada de maneira diferenciada no que concerne ao seu manejo e 
gerenciamento do risco.

De acordo com Vieira43 et all “um dos pontos de “afunilamento” ou de inter-
relação entre estes dois ícones da atualidade (Direito Ambiental e desenvolvimento 
econômico) é o papel da logística comercial internacional, mais especificamente, as 
operações portuárias”. Acrescenta-se ainda a estes fatores de complexidade a moder-
nização reflexiva, e neste contexto o risco que se esta a se tratar: a água de lastro. 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 A atividade portuária deve ser reconhecida como vetor de risco às Zonas Úmi-
das Costeiras e à sua biodiversidade; uma vez que é responsável pelo risco fabri-
cado, aqui compreendido, a água de lastro;

42  PORTO, Marcos Maia;  TEIXEIRA, Sérgio Grein. Portos e Meio Ambiente. Editora Aduaneiras. São Paulo: 2002, p. 45.
43 . VIEIRA, Ricardo Stanziola. ; CAVEDON, Fernanda de Salles Cavedon; DIEHL, Francelise. Pantoja. O licenciamento 
ambiental da atividade portuária no contexto da gestão integrada de zona costeira: interfaces entre desenvolvimento econô-
mico e proteção ambiental. In: Antonio Herman Benjamin; Eladio Lecey; Sílvia Cappelli. (Org.). Meio Ambiente e Acesso 
à Justiça - Flora, Reserva Legal e APP. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, v. 1,  p. 659.
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6.2 No que se refere a bioinvasão por água de lastro, a mesma deve ser tratada 
como um risco portuário,  elemento caracterizador da sociedade de risco portu-
ária, devendo, portanto ser gerenciada  por toda a comunidade internacional, a 
fim de equilibrar a exposição dos riscos, diante de maiores ou menores níveis de 
segurança;

6.3 A NORMAM 20/DPC é uma importante iniciativa legal para diminuir os ris-
cos causados pela água de lastro, devendo ser difundida e corretamente aplicada. 
Entretanto, a gestão do risco portuário não se encerra aí, exigindo políticas pú-
blicas e instrumentos regulatórios mais específicos, correspondentes aos riscos 
gerados.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 A Recuperação De Áreas Degradadas E Suas Limitações  

Desde os primórdios de seu desenvolvimento, o Brasil tem sofrido fortes 
impactos em suas áreas naturais advindos da urbanização e ocupação humana 
de áreas com cobertura vegetal natural original e principalmente da expansão de 
suas fronteiras agrícolas.

Com o advento da colonização do país, iniciou-se a supressão das matas 
costeiras com a finalidade de se promover a exploração madeireira, seguida pelo 
plantio da cana-de-açúcar e do fumo, no litoral do Nordeste. No século XX, o 
desmatamento tornou-se mais acentuado pela expansão agrícola, o aumento no 
consumo de lenha e carvão, seguindo-se pela maior demanda por matéria-prima 
para a indústria e para a habitação. Mais recentemente, programas de governo 
como o que, na década de 70 fornecia Incentivo Fiscal para o Reflorestamento 
Homogêneo com Pinus ou Eucaliptos, e como os mais recentes, Pró-Alcool e 
Pró-Varzea acabaram propiciando grandes desmatamentos, mesmo com o atenu-
ante de serem programas bem intencionados. 1

1  BARBOSA, Luiz Mauro. Restauração de áreas degradadas para recuperação da biodiversidade.  Palestra apresentada 
nos Anais do Simpósio Regional de Recuperação de Áreas Degrada nas Formações Litorâneas, São Vicente: 2005.
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 Esses impactos tem resultado na eliminação de extensas áreas de cobertura 
vegetal primitiva e na necessidade de recuperação dos locais anteriormente de-
gradados. Nesse sentido vem surgindo uma extensa legislação com o intuito de 
disciplinar o desmatamento e orientar a recuperação de áreas degradadas.

Até o início dos anos oitenta praticamente não havia uma legislação contun-
dente de proteção do meio ambiente relativo à água, às florestas, pois o ordena-
mento jurídico até então, tinha o objetivo de proteção econômica e não ambiental. 
Tanto isso é verdade que o próprio Código Florestal, Lei 4.771 de 15 de setembro 
de 1965 em seu art. 19 (posteriormente revogado pela Lei 7.803 de 1989), permi-
tia, sem maiores exigências a substituição de florestas heterogêneas naturais por 
florestas homogêneas unicamente com objetivo de proteção da produção econô-
mica uma vez que essas florestas plantadas ofereciam maiores possibilidades de 
ganhos e eram consideradas econômicas:

“Art. 19. Visando a maior rendimento econômico é permitido aos proprietários 
de florestas heterogêneas transformá-las em homogêneas, executando trabalho 
de derrubada a um só tempo ou sucessivamente, de toda a vegetação a subs-
tituir desde que assinem, antes do início dos trabalhos, perante a autoridade 

competente, termo de obrigação de reposição e tratos culturais.”2

Essa disposição demonstra claramente a existência de uma preocupação 
maior com a produção econômica do que com a proteção das matas naturais e 
da biodiversidade por elas representada. Nesse sentido discorre Pedro Ubiratan 
Escorel de Azevedo:

 “No Brasil, a legislação de conservação de recursos naturais teve uma evo-
lução mais voltada para as questões econômicas e não para os aspectos de 

preservação de ecossistemas”.3

Com a exploração desenfreada dos recursos naturais pelo homem, visando 
apenas o aspecto econômico sem preocupação com a reposição ou reparação do 
dano causado ao meio ambiente, surgiu a necessidade de uma intervenção estatal 
nessas relações visando proteger o equilíbrio ambiental e colocar um limite na 
atividade humana nociva ao meio ambiente.

A partir da década de 80, as questões relacionadas ao meio ambiente passa-
ram a ter maior destaque em nosso ordenamento jurídico. As pressões legislativas 
e sócio-econômicas exercidas resultaram em medidas mais efetivas objetivando 
o controle de impactos ambientais, abrangendo desde melhoria nas condições de 
instalação e funcionamento de empreendimentos até a realização de atividades 
voltadas à proteção de recursos naturais remanescentes e restauração de locais 
já alterados. Foi nestas duas últimas décadas que as primeiras leis e normas refe-

2  BRASIL, Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm> Acesso em: 01 de abr. de 2008. 
3  AZEVEDO, Pedro Ubiratan Escorel de. População e Áreas de preservação: Aspectos Jurídicos. In: I Seminário de Desen-
volvimento Sustentado, São Paulo> Secretaria do Meio Ambiente, 1991. p. 44.
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riam-se à recuperação de áreas degradadas, em geral associada ao uso dos recur-
sos hídricos, cada vez mais escassos. No entanto, a consciência da necessidade 
de preservação dos recursos naturais é relativamente recente no país e a perda de 
cobertura vegetal ainda se mostra bastante acentuada e crescente, aumentando 
não apenas a necessidade de proteger as áreas remanescentes, mas também de 
recuperar e manejar locais já alterados ou degradados.4

Com a promulgação da Lei 6.938/81, que estabeleceu a Política Nacional 
do Meio Ambiente, passou-se a ter uma visão mais protecionista com relação ao 
meio ambiente.

Essa a lei foi a primeira a instituir a responsabilidade da pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado, que, direta ou indiretamente, cause degra-
dação ambiental independentemente de haver culpa, ou seja, adota-se a teoria da 
responsabilidade objetiva. Também foi instituído legalmente o princípio do polui-
dor pagador, o qual obriga o poluidor a pagar a poluição que pode ser causada ou 
que já foi causada.5

A supracitada lei foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 que  
fixou em seu art. 225 os princípios gerais do meio ambiente. O parágrafo ter-
ceiro do referido artigo estabeleceu que as condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente serão passíveis de sanções (na esfera penal e administrativa) contra os 
infratores, sejam eles pessoa física ou jurídica, independentemente de ter ou não 
reparado o dano ambiental causado. 6

Em 1998 a Lei 9.605 que tipifica os crimes ambientais, transformou as con-
travenções penais estabelecidas no Código Florestal em crimes contra a natureza. 
A partir desse momento, o Ministério Público, através dos poderes a ele confe-
ridos na Carta Constitucional, em conjunto com a atividade dos órgãos ambien-
tais, começa a atribuir efetividade às leis ambientais. Os infratores, no caso da 
inobservância das leis ambientais, passam a correr sérios riscos, submetendo-se a 
severas penas, tanto administrativas, civis e penais, independentemente do dever 
de reparar os danos. Essas penas vão desde a interrupção das atividades, o não 
recebimento de financiamentos oficiais, ou ainda, a condenação a trabalhos comu-
nitários e até a prisão dos infratores.

A legislação ambiental, que tem como seu principal e maior representante o 
Código Florestal, passou, a partir da promulgação da Lei 4.771 de 15 de setembro 
de 1965, a ser assunto polêmico, na medida em que a mesma interfere diretamente 
na restrição ao direito de propriedade. 

“Numa sociedade capitalista, onde a propriedade privada é um direito sagra-
do, falar-se em interesse coletivo torna-se quase uma heresia e sempre repre-
sentou uma ameaça aos setores mais conservadores.” 7

4  BARBOSA, 2005.
5  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 53.
6  ALFONSIN, Ricardo Barbosa. O Brasil e o direito ambiental. Disponível em: <http://www.ibps.com.br/index.asp?idme
nu=brasildireitoambiental >. Acesso em: 01 de abr. de 2008.  
7  GUILLAUMON, João Régis. Dados sobre as últimas alterações do código florestal. Disponível em : <www.iufro.org/
download/file/802/3026/ley-forestal-brasil.pdf>. Acesso em: 01 de abr. de 2008.
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Mesmo oferecendo a possibilidade de promover um manejo sustentável, a 
obrigação legal de preservar, é encarada por muitos como ônus e limitações ao uso 
da propriedade  tendo até gerado discussões sobre a necessidade de indenização 
ou não dessas áreas protegidas. De um modo geral, não é bem vista pelos produ-
tores rurais, por tornar improdutiva uma significativa parcela de área da proprie-
dade, além de acarretar em gastos com o custo necessário para a sua manutenção. 
Isso não ocorre em outros países que concedem subsídios aos agricultores para a 
preservação e que com isso ganham vantagem competitiva em relação ao Brasil 
no mercado internacional.8

Basear a recuperação de áreas degradadas na legislação é importante na de-
finição da largura das faixas de preservação permanente que muitas vezes são 
desconhecidas ou juridicamente mal interpretadas. Estudos discutem a materiali-
zação das faixas de preservação permanente frente às várias leis, decretos e reso-
luções Conama e consideram que as mesmas deveriam ser normatizadas a partir 
de estudos de hierarquia fluvial e de outros parâmetros técnicos que pudessem 
contribuir para uma melhor eficiência do sistema. 9 

Apesar da legislação ambiental brasileira ser extremamente conservacionis-
ta, necessária para normatizar os exageros da degradação ambiental e condicionar 
o uso da propriedade privada aos preceitos da conservação dos recursos naturais 
para a coletividade, ela se apresenta um pouco desfocada da realidade. Tal fato 
é observado quando se leva em conta os avanços técnico-científicos das últimas 
décadas, os quais demonstram a necessidade de se introduzir na legislação que de-
termina, por exemplo, o tamanho das faixas ciliares de preservação, outros parâ-
metros que não somente a largura dos rios, por ser esse critério um tanto obsoleto 
e visto não haver relação científica entre largura de manancial e tamanho de área 
de preservação permanente. 10

Hoje, o que se verifica com o avanço dos estudos é que, ao se tratar a questão 
da recuperação de áreas degradadas, deve-se ter em mente a busca de modelos de 
gestão dos recursos naturais, levando em consideração também as atividades que 
causam a degradação ambiental. Alguns aspectos não podem ser desconsidera-
dos na elaboração destas atividades: o restabelecimento das funções básicas da 
vegetação como proteção dos recursos hídricos, a fixação de dióxido de carbono, 
e, sobretudo, a proteção e recuperação da biodiversidade regional, geralmente re-
lacionada com o histórico de perturbação e utilização futura da área. Decorren-
te da situação de degradação instalada na unidade trabalhada, e dependendo da 
existência ou não de cobertura vegetal e de suas características, sempre é possível 
a aplicação de um sistema específico de revegetação, ou seja, é possível: a ins-
talação, através de reintrodução as espécies vegetais com sementes ou mudas; 
o enriquecimento, com acréscimo de diversidade; e a regeneração natural, pelo 

8  OLIVEIRA, André Luiz. A reserva florestal legal e os princípios constitucionais da isonomia e razoabilidade. Tese de 
mestrado. Centro Universitário de Araraquara.Araraquara: 2007. p. 26. 
9  FARIA, Helder Henrique de et al. Reposição da vegetação ciliar integrada à conservação de microbacia. Instituto Flores-
tal. São Paulo: Série Registros, 2001. p. 02.
10  FARIA, 2001. p. 02.
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controle de possíveis fontes de perturbação, ou ainda pela utilização de espécies 
facilitadoras em diversos níveis. 11

Assim sendo, a recuperação de áreas degradadas, não envolve somente a 
recuperação dos solos, dos corpos d`água e de alguns exemplares da mata, mas a 
garantia do restabelecimento de toda a dinâmica de uma floresta e da conserva-
ção da biodiversidade regional, através do retorno do ecossistema degradado às 
condições ambientais originais, englobando aspectos bióticos e abióticos como a 
composição florística e faunistica e suas interações. Essa tarefa é extremamente 
complexa e difícil e muitas vezes uma possibilidade remota tendo-se em vista que 
muitas espécies podem ter sido extintas durante o processo de degradação. 12 

Fatores como a inexistência de informações suficientes sobre a comunidade 
anteriormente existente, a indisponibilidade de mudas e sementes das diversas 
espécies e a dificuldade de se cumprir todo o processo sucessional das espécies e 
o seu sincronismo de aparecimento e desenvolvimento, dificultam e oneram a tal 
ponto a recuperação de áreas que acabam por inviabilizá-la. 13  

Outro fator que oferece entrave ao processo de recuperação é o fato de que 
a legislação ambiental atualmente existente estabelece porcentagens de áreas a 
serem preservadas e a serem recuperadas de forma genérica e igual para todas as 
regiões do o país. 

 Esse fato é observado no artigo 2º do Código Florestal (Lei Federal 4.771 
de 15 de setembro de 1965), que conceitua as áreas de preservação permanente 
nas quais é proibido o desmatamento, estabelecendo larguras para as faixas de 
vegetação a preservar, de forma igual para as diversas regiões do país, sem que 
sejam observadas particularidades e diferenças sociais, ambientais e econômicas 
específicas a cada uma. Dessa maneira não são levados em conta os efeitos das 
limitações legais impostas ao proprietário rural, sobretudo em regiões de topo-
grafia acidentada, ricas em rede de drenagem e número de nascentes (fator que, 
por si só, já impõe a necessidade de cumprir a legislação quanto à extensão das 
Áreas de Preservação Permanente). Essas situações acabam fazendo com que a 
exploração da terra seja inviabilizada em face da necessidade de observância às 
normas legais. 14

Essas restrições resultam em rígidas limitações ao direito de propriedade e 
ao direito de exploração da terra, diminuindo a possibilidade de exploração da 
mesma e ferindo os princípios constitucionais constantes no ordenamento jurídico 
tais como o da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. Atingem também em 
segundo plano, o direito de livre iniciativa e da liberdade ao trabalho.

É importante destacar o artigo 18 do Código Florestal, o qual dispõe acerca 
da possibilidade de o governo reflorestar as áreas em situação de preservação 
permanente de propriedades particulares. No entanto, se as mesmas estiverem 
sendo utilizadas para a agricultura, deverão reverter em indenização sobre o valor 

11  BARBOSA, 2005.
12  RODRIGUES, Ricardo Ribeiro et al. Martas Ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: Edusp, 2001. p. 235. 
13  RODRIGUES, 2001.
14  OLIVEIRA, 2007. p. 165.
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da cultura para o proprietário, a fim de que o mesmo não sofra prejuízos injustos 
arcando sozinho com o preço da preservação. Esse artigo estabelece ainda a isen-
ção de impostos para as áreas onde essa situação ocorrer. 

Atente-se ainda para o fato de que, atualmente, no país não existe nenhum 
dispositivo legal que obrigue a reposição florestal nas áreas de preservação per-
manente que se encontram degradadas na mesma proporção em que o Código 
Florestal proíbe o seu desmatamento. No Estado de São Paulo, a Lei n° 9.989 
(1998) tentou fazê-lo sem que, no entanto tivesse sido regulamentada pelo Poder 
Executivo a fim de que se tornasse viável. Dessa maneira, não se tem notícia de 
nenhuma reposição espontânea que tenha sido efetuada como prevê a referida lei, 
sem que tenha havido uma exigência do Ministério Público em decorrência de 
punição imputada por conduta lesiva ao meio ambiente.

Os proprietários rurais entendem a obrigação de preservar e de recuperar 
como uma expropriação velada de áreas produtivas de sua propriedade e como um 
entrave ao almejado desenvolvimento econômico. 15

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) prevê como 
um dos objetivos da política ambiental a imposição ao poluidor e ao predador da 
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados. O mesmo faz a Cons-
tituição Federal de 1988 em seu art. 225, fortalecendo os princípios da restaura-
ção, recuperação e reparação do meio ambiente. No entanto, essa obrigatoriedade 
refere-se apenas aos casos onde foi possível constatar a autoria do dano. Nada se 
fala sobre as áreas já degradadas anteriormente, ou onde não foi possível a iden-
tificação do agente causador do dano, ou ainda, onde ele tenha sido causado há 
muito tempo.

A recuperação de áreas degradadas vem sendo cada vez mais pesquisada 
e é constituída, seguramente, de um conjunto de ações que visam proporcionar 
o restabelecimento das condições de equilíbrio e sustentabilidade anteriormente 
existentes em um ecossistema natural. A recuperação é uma atividade que exige 
uma abordagem sistemática de planejamento e visão a longo prazo, e não apenas 
uma tentativa limitada de remediar um dano que, na maioria das vezes, poderia 
ter sido evitado. Com a consciência da extinção em massa de espécies no mundo 
todo, está crescendo a importância de se manter a diversidade biológica. A in-
tervenção nestas áreas degradadas, através de técnicas de manejo, pode acelerar 
o processo de regeneração, permitir o processo de sucessão e evitar a perda de 
biodiversidade.16

É notório que toda a legislação de recuperação de áreas exige uma imediata 
mudança nos paradigmas das atividades produtivas, buscando a sustentabilidade. 
No entanto, deve-se atentar para a necessidade de um tempo para ajustamentos, 
para os necessários esclarecimentos e, sobretudo, muita coerência nos modelos 
adotados a fim de que exigências desmesuradas ou fora de uma realidade, im-

15  GLEHN, Helena Carrascosa von. Contribuição do projeto de recuperação de matas ciliares do estado de São Paulo para 
a recuperação de áreas degradadas no litoral paulista. Anais do Simpósio Regional de Recuperação de Áreas Degradadas 
nas Formações Litorâneas. São Vicente, 2005.
16  BARBOSA, 2005.
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peçam o progresso e acabem por cair no descrédito resultando em insucesso e 
fracasso.

Ainda que se tenha conhecimento acerca da necessidade e urgência de se 
recuperar as áreas degradadas, a fim de se evitar maiores prejuízos ao ambiente e 
visando o atendimento aos diversos diplomas referentes à conservação,  a mesma 
não ocorrerá caso não haja o efetivo envolvimento dos atores locais e regionais, 
fundamentalmente os agricultores que representam o êxito dos resultados obtidos 
a longo prazo. O modo de atuação dos organismos e projetos é que irá definir a 
atitude dos proprietários rurais como de parceiros ou como de adversários que 
agem à revelia da lei. 17

Para que se possa solucionar esse impasse, é necessário e imprescindível que 
se tenha, através de instrumentos legislativos, incentivos para sua preservação ou 
recuperação da mesma maneira em que, na década de 70, houve largos incentivos 
para a devastação.  18

A mesma ênfase com que se procurou mostrar a inaplicabilidade das medi-
das de recuperação ambiental, deverá ser dada no sentido de se apresentar suges-
tões de políticas públicas para o correto encaminhamento da solução do impasse 
existente entre o interesse econômico de produzir e o social de manter reservas de 
matas nativas. E isso somente se concretizará de forma consistente se for adotado 
estímulo econômico, uma vez que são as  transformações econômicas que  mo-
vem a história.19 

Além do mais, uma economia justa e sensata entende que não se pode pro-
mover a conservação unicamente à custa dos responsáveis pela terra. 20 

A elaboração de políticas públicas que sejam mais efetivas deve visar um 
planejamento ambiental mais adequado e inter-relacionado ao modelo de desen-
volvimento da sociedade, especificamente no que diz respeito às áreas degrada-
das, que vem comprometendo seriamente os recursos naturais tais como a água, o 
ar, o solo e a biodiversidade.21 

1.2 O Vale Do Ribeira 

A região do Vale do Ribeira, sudeste do Estado de São Paulo, uma das úl-
timas áreas de mata atlântica do Estado onde os recursos naturais ainda ocorrem 
em abundância, contrastando com o baixo desenvolvimento econômico da popu-
lação, a recuperação de áreas anteriormente degradadas vem enfrentando grande 
resistência por parte dos produtores rurais.

 Na região, a aplicação de algumas dessas normas é conflitante com a frágil 
economia local, baseada principalmente na bananicultura a qual vem sendo prati-

17  FARIA, 2001. p. 11.
18  AZEVEDO, 1991. p. 46.
19  GONÇALVES, José Sidnei. Disponível em: <http://www.iea.sp.gov.br/OUT/verTexto.php?codTexto=7051>. Acesso 
em: 01 de abr. de 2008.
20  KREG, L.; HAWKINS,D. E. Ecoturismo, um guia para planejamento e gestão. 2. São Paulo: EdSenac, 1999.
21  BARBOSA, 2005.
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cada intensamente e tem se caracterizado pela agressividade com que é exercida 
ocupando a terras mais férteis, localizadas nas várzeas, junto às margens dos rios, 
geralmente sem nenhuma regularização ou controle.

 O Vale do Ribeira, que já foi uma das maiores produtoras de banana do país, 
possui uma topografia bastante acidentada e uma hidrografia riquíssima, fatores 
que fazem com que grande porcentagem de seu território esteja em situação de 
preservação permanente, reduzindo a área de aproveitamento agrícola. Além dis-
so, cerca de 60% de sua área total encontra-se protegida por Unidades de Conser-
vação. A essas restrições soma-se ainda a porcentagem de 20% de cada proprieda-
de que deve ser preservada a título de reserva florestal obrigatória ou reserva legal. 
Em decorrência da conjuntura descrita, os solos da região, em sua maioria ácidos 
e pobres em nutrientes, têm sua capacidade de uso para atividades agrícolas e pro-
dutivas restringida a apenas cerca de 18% da área total, o que reflete diretamente 
na sua economia e inviabiliza a cessão voluntária das poucas áreas agricultáveis 
para a recomposição florestal.

As políticas ambientais têm surgido de maneira quase imperativa e extrema-
mente rigorosa sendo incompatíveis com a realidade regional e a lógica do seu 
desenvolvimento natural. Por esse motivo, não têm obtido aceitação e consequen-
temente não têm alcançado eficácia.

A razão para isso pode estar contida nas constatações de que:

“em espaços territoriais onde a agropecuária não encontra mais fronteiras 
para sua expansão, medidas impositivas geram apenas conflitos e quase ne-
nhum resultado”22

É importante salientar o atraso sócio-econômico em que vive a popula-
ção local e a dimensão das restrições ambientais que a ela são impostas pela 
legislação vigente devido às suas características específicas. Entretanto, essa 
legislação extremamente restritiva, por si só, não assegurará a preservação de 
uma região de população tão pobre, onde o Estado tem atuado apenas como 
repressor, não se preocupando em oferecer garantias de sobrevivência para seus 
habitantes. 23

Especialmente em regiões de economia fraca, medidas implementadas uni-
camente pelo governo para o possível beneficio de sua população têm resultado 
em sucesso limitado.24

Nessa região, com a abertura da BR-116, houve o surgimento de diversos 
conflitos com relação à posse de terras. Em conseqüência disso, tornou-se ne-
cessária a intervenção do Estado que deu causa ao início então um processo de 
discriminação de terras que, na verdade, tinha como finalidade a incorporação 
de terras ao patrimônio estatal e não a resolução da situação local. Esse processo 
acabou não tendo continuidade e gerando uma grande quantidade de problemas 

22  GONÇALVES, 2008.
23  AZEVEDO, 1991. p. 44.
24  PRIMACK; RODRIGUES, 2002. p. 242.
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fundiários, sendo que apenas 20% das áreas têm situação fundiária definida, e 
80% constituem-se de áreas devolutas conhecidas ou de domínio indefinido. 25

Dessa forma, o Vale do Ribeira apresenta, além dos problemas ambientais, 
agrários e sócio-econômicos, também problemas fundiários e conflitos de toda 
natureza. Existe ainda na região, tanto por parte da população mais pobre quanto 
por parte da mais favorecida uma pressão contra as medidas de conservação e 
recuperação ambiental, uma vez que o governo não conseguiu, até o momento, 
encontrar uma forma de atuação que não fosse a de simplesmente reprimir as 
atitudes contrárias à legislação.

2. OBJETIVOS

Levantar a legislação ambiental existente a respeito da recuperação de áreas 
degradadas com a finalidade de diagnosticar e analisar sua eficácia na região do 
Vale do Ribeira.

Identificar através de levantamento bibliográfico os possíveis fatores respon-
sáveis pelo cenário encontrado.

Propor medidas que visem, através de alterações na legislação, contribuir 
para a melhoria da situação.

3. MATERAIS E MéTODOS

Foi realizado um levantamento da legislação ambiental existente sobre recu-
peração de áreas degradadas e da bibliografia pertinente sobre a sua aplicabilidade 
nas diversas regiões do país.

Paralelamente foi elaborado um levantamento de dados junto aos órgãos res-
ponsáveis pela conservação e pelo licenciamento ambiental na região do Vale do 
Ribeira objetivando conhecer a situação das propriedades rurais em relação ao 
cumprimento dos dispositivos legais que orientam a recuperação e reposição de 
áreas já alteradas.

Foram avaliados os resultados de vários debates realizados entre os agricul-
tores e diversos setores do poder público na região visando conhecer suas dificul-
dades, anseios e engajamento às políticas públicas de conservação e recuperação 
de áreas ambientalmente alteradas.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 A legislação ambiental vem sendo imposta à região do Vale do Ribeira, em 
prejuízo de suas poucas áreas agricultáveis sem que se tenha oferecido nenhuma 
compensação econômica para tal e sem que tenha sido possível sequer a participa-
ção dos agricultores nesse processo e por esses motivos não tem sido eficaz.

25  AZEVEDO, 1991. p. 44.
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4.2 Dessa maneira, sentindo-se excluídos e prejudicados em seus direitos, os agri-
cultores têm rejeitado os instrumentos legais de conservação e tem, muitas vezes, 
se dedicado à prática de ações de depredação de forma ilegal e clandestina.

4.3 O fato de não existir nenhum dispositivo legal que obrigue a reposição florestal 
nas áreas de preservação permanente já degradadas deixa bem clara a necessidade 
de engajamento e motivação por parte dos proprietários rurais nos programas de 
recuperação de áreas degradadas.

4.4 A elaboração de uma legislação específica para regiões de economia fraca e de 
pouca oferta de áreas agricultáveis, fundamentada em parâmetros mais técnicos 
e coerentes e menos extremistas poderia atender de maneira específica às neces-
sidades da região, alicerçando-se no interesse social previsto no parágrafo 1º do 
artigo 3º do Código Florestal.   

4.5 Para que se possa solucionar os impasses observados, é imprescindível que 
se tenha, através de instrumentos legais, incentivos para a preservação e recupe-
ração do mesmo modo em que, no passado, houve incentivos para a devastação. 
Somente nessa ótica poderia surgir uma facilidade para minimizar esse conflito de 
interesses entre a ordem pública e a privada.
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1. INTRODUÇÃO AO REGIME JURÍDICO MULTILATERAL DE COMBATE À MUDANÇA 
GLOBAL DO CLIMA1

O combate ao aquecimento global iniciou efetivamente no regime jurídico 
internacional com a adoção, em 1992, da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças do Clima (“Convenção”), aprovada no Brasil por meio do Decre-
to Legislativo nº 1/1994. O artigo 2º deste Tratado Internacional estabelece que o 
objetivo da Convenção e de que quaisquer instrumentos jurídicos com ela relacio-
nados é “alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na 
atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema 
climático”. Para alcançar este objetivo, a Convenção estabeleceu em seu artigo 3.1 
que “as Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações pre-
sentes e futuras da humanidade com base na eqüidade e em conformidade com suas 
responsabilidades comuns mas diferenciadas e respectivas capacidades”.

1  Recomenda-se o seguinte livro como bibliografia: 
SABBAG, Bruno Kerlakian. “O Protocolo de Quioto e seus Créditos de Carbono: Manual Jurídico Brasileiro de Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo”. São Paulo: LTr, 2008.
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Conforme depreende-se da leitura do texto da Convenção, principalmente 
de seu artigo 4º, foram estabelecidas obrigações de naturezas diversas, de acordo 
com o princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas, tanto para 
países desenvolvidos quanto a países em desenvolvimento, como forma de com-
bater o aquecimento global de forma integrada e efetiva. Ademais, a Convenção 
estabeleceu que as Partes países desenvolvidos (do Anexo I, na linguagem da 
Convenção) deveriam tomar a iniciativa no combate à mudança global do clima e 
deveriam retornar suas emissões de gases de efeito estufa por volta do ano 2000 
aos níveis anteriores aos de 1990.

Entretanto, em 1995, na 1ª Conferência das Partes da Convenção (COP 1), 
em Berlim, chegou-se à conclusão de que a grande maioria dos países do Anexo I 
não conseguiria retornar suas emissões aos níveis de 1990 até o final desta década. 
Foi, assim, necessário estabelecer uma resolução, denominada Mandato de Ber-
lim, com o objetivo de rever esses compromissos. O Mandato de Berlim estabele-
ceu que os países desenvolvidos deveriam, com base no princípio determinado na 
Convenção das responsabilidades comuns porém diferenciadas,  estabelecer em 
um Protocolo ou em outro instrumento legal metas quantitativas de redução de 
emissões para 2005, 2010 e 2020, bem como descrever as políticas e medidas que 
seriam necessárias para alcançar essas metas, com um prazo até a 3ª Conferência 
das Partes (COP 3), que seria realizada em 1997.

Passados dois anos, após um processo de intensas negociações, na COP 3, 
realizada em Quioto, Japão, em dezembro de 1997, foi elaborado um Protocolo 
à Convenção, chamado de Protocolo de Quioto (“Protocolo”), o qual estabelece 
compromissos quantitativos para os países industrializados de redução das emis-
sões antrópicas combinadas de gases de efeito estufa, as quais devem, no período 
de 2008 a 2012 estar, pelo menos, 5% abaixo das emissões verificadas em 1990, 
nos termos do artigo 3.1 deste Protocolo. Cabe ressaltar que o Protocolo não esta-
belece compromissos adicionais para os países em desenvolvimento (não Anexo 
I, na linguagem da Convenção), em conformidade com princípio das responsabi-
lidades comuns porém diferenciadas e respectivas capacidades2.

Sabia-se que o esforço econômico necessário para o cumprimento das obri-
gações de redução ou limitação de emissões de GEE estabelecidas no Protocolo 
implicaria em custos muito altos para a economia de cada Parte do Anexo I. Nesta 
linha, a grande inovação do Protocolo consiste na possibilidade de utilização de 
mecanismos de mercado para que os países do Anexo I possam atingir os objetivos 
de redução de gases de efeito estufa. Esses mecanismos de flexibilidade são, basi-

2  Segundo este importante princípio, os países desenvolvidos devem tomar a liderança no combate ao aquecimento global, 
já que o aumento na temperatura percebido hoje e nos próximos 100 anos decorre em sua maior parte das emissões de 
gases de efeito estufa ocorridas durante os últimos 200 anos pelos países atualmente desenvolvidos. Portanto, considerando 
que os países em desenvolvimento sofrem atualmente os impactos adversos das mudanças climáticas causadas direta e 
principalmente pelos países desenvolvidos desde a Revolução Industrial, e considerando que os países em desenvolvimen-
to possuem outras prioridades como o combate à fome e à miséria, garantia de condições mínimas de saúde, educação e 
moradia à população, dentre outros aspectos, não seria justo exigir que os países em desenvolvimento fossem responsáveis 
por combater imediatamente as mudanças do clima. Ademais, de acordo com este princípio, reconhece-se que os países 
em desenvolvimento devem receber financiamento e transferência de tecnologia para que possam participar, de forma mais 
ativa, do combate ao aquecimento global. 
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camente, três: implementação conjunta (art. 6º), mecanismo de desenvolvimento 
limpo (art.12) e comércio de emissões (art. 17), os quais pretendem possibilitar 
que os objetivos de redução sejam atingidos de maneira mais eficiente do ponto 
de vista dos custos de cada país, sem, no entanto, comprometer a integridade da 
meta ambiental em questão. O mecanismo que interessa diretamente ao Brasil é 
o mecanismo de desenvolvimento limpo, já que os outros mecanismos podem ser 
usados somente pelas Partes do Anexo I entre si.

Desta maneira, o Protocolo de Quioto permite que países em desenvolvi-
mento, que assim o desejarem, auxiliem, voluntariamente, os países desenvol-
vidos a adotar medidas de redução de emissão ou remoção de gases de efeito 
estufa, ao mesmo passo em que estes países em desenvolvimento são auxiliados 
a se desenvolver de forma sustentável, não adotando os mesmos padrões inten-
sivos em emissões de gases de efeito estufa que foram historicamente adotados 
pelos países atualmente desenvolvidos desde a Revolução Industrial. Nesta linha, 
foi criado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, nos termos do artigo 12 do 
Protocolo de Quioto.

Da análise do artigo 12 do Protocolo de Quioto, depreende-se que o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo (MDL) nada mais é do que um instrumento de flexibili-
zação econômica, por meio do qual se permite que parte dos compromissos quanti-
ficados de limitação e redução de emissões assumidos pelos países desenvolvidos no 
âmbito do Protocolo seja cumprida por meio de atividades de projeto implementadas 
em países em desenvolvimento, em complemento às atividades domésticas dos países 
desenvolvidos para reduzir as suas emissões em seu próprio território3.

Resumidamente, por meio do MDL, atividades de projeto de redução de 
emissão ou remoção de gases de efeito estufa são implementadas no território do 
país em desenvolvimento e, caso estas atividades efetivamente contribuam para 
a mitigação da mudança global do clima, após rígido processo de auditoria, re-
ceberão Reduções Certificadas de Emissão – RCEs (comumente denominadas de 
“créditos de carbono”4), as quais poderão ser objeto de cessão onerosa a tercei-
ros interessados, normalmente empresas de países desenvolvidos que possuam 
compromissos quantificados de limitação ou redução de emissões no âmbito do 
Protocolo de Quioto.

3  Convém desde já desmitificar a infundada argumentação de alguns que são contrários ao MDL de que se estaria garan-
tindo aos países desenvolvidos o “direito de emitir”. Na verdade, o MDL serve como forma de cumprimento de apenas 
parte dos compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, devendo o restante ser cumprido pelos países 
desenvolvidos por meio de ações domésticas em seus próprios territórios. Deve-se destacar que o MDL visa a combater um 
problema global – o efeito estufa – sendo, portanto, indiferente o fato de as reduções ou remoções de gases de efeito estufa 
ocorrerem no país desenvolvido ou no país em desenvolvimento. Destaca-se ainda a necessidade de o MDL auxiliar o país 
em desenvolvimento a alcançar o seu desenvolvimento sustentável como argumento adicional contra a infundada alegação 
de que o MDL representaria um “direito de emitir”. Por fim, ressalta-se o fato que este instrumento diminui o custo de 
implementação do Protocolo de Quioto na medida em que realiza as reduções das emissões mais fáceis primeiro.
4  Para fins da leitura deste trabalho, o termo “crédito de carbono” deve ser compreendido como sinônimo de Redução 
Certificada de Emissão - RCE, que é a denominação oficial para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. A RCE nada 
mais é do que uma tonelada métrica de gás carbônico equivalente — CO2e que deixou de ser emitida à atmosfera ou que 
foi absorvida da mesma. O conceito de RCE será aprofundado no decorrer deste trabalho. Não se deve entender o termo 
“crédito de carbono”, no decorrer deste trabalho, como aquele atrelado as demais mercados de carbono, sejam eles volun-
tários ou regulados, que não o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
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A implementação de atividades de projeto no âmbito do MDL, conforme 
definido no artigo 12 do Protocolo de Quioto e regulamentado, em especial, pela 
Decisão 17/CP.7, cujo anexo foi endossado na 1ª Conferência das Partes na qua-
lidade de Reunião das Partes do Protocolo (COP/MOP) pela Decisão 3/CMP.1, 
e pela Decisão 19/CP.9, cujo anexo foi endossado também na COP/MOP 1 pela 
Decisão 5/CMP.1, envolve diversas fases e atores até o seu objetivo final que é a 
obtenção de RCEs. Assim, uma atividade de projeto de MDL deve superar sete 
fases para que tenha concluído o ciclo das atividades de projeto e estar apta a re-
ceber os “créditos de carbono”5.

Destaca-se que estas fases serão ciclicamente percorridas desde o Moni-
toramento até a Emissão de RCEs quantas vezes decidirem os participantes de 
projeto, normalmente com periodicidade anual, salvo períodos específicos para 
atividades de projeto de florestamento e reflorestamento, até que se expire(m) 
o(s) período(s) de obtenção de RCEs. Após a emissão inicial das RCEs na conta 
pendente do Conselho Executivo no Registro do MDL, elas poderão ser livremen-
te transferidas, usualmente por cessão onerosa, das contas no Registro do MDL 
para contas nos Registros Nacionais, dando início ao que ficou conhecido como 
“mercado de carbono”6. Tal mercado tem grande potencial de fomentar o desen-
volvimento sustentável de países em desenvolvimento, como o Brasil. Exposto 
brevemente o regime jurídico internacional aplicável ao MDL e às RCEs, convém 
classificarmos a natureza jurídica da RCE e defendermos a isenção tributária total 
às receitas decorrentes da cessão das RCEs, pois a garantia de segurança jurídica 
aos investidores nacionais e internacionais no mercado brasileiro de carbono fo-
mentará o combate ao aquecimento global e o uso sustentável de energia7.

2. NATUREZA JURÍDICA DA REDUÇÃO CERTIFICADA DE EMISSÃO

A classificação da natureza jurídica da RCE à luz do Direito Pátrio faz-se 
necessária, em especial, em razão do fato não ter sido definida até o momento 
no âmbito do regime jurídico nacional e internacional aplicável, havendo uma 
omissão normativa sobre este assunto. O Anexo da Decisão 3/CMP.1 limitou-se, 
em seu artigo 1º, alínea “b”, a classificar a RCE do ponto de vista estritamente 
técnico8.

5  Foge do escopo deste trabalho a análise detalhada de cada uma das sete fases do ciclo de uma atividade de projeto no 
âmbito do MDL, quais sejam: (i) elaboração do Documento de Concepção de Projeto; (ii) Validação; (iii) Aprovação; (iv) 
Registro; (v) Monitoramento; (vi) Verificação/Certificação; e (vii) Emissão de RCEs.
6  Este mercado movimenta milhões de euros por ano, de acordo com o sítio internet Point Carbo (vide www.pointcarbon.
com), em 2007.
7  Isto porque as atividades de projeto de MDL, em especial aquelas relacionadas a florestamento e reflorestamento, também 
possuem grande potencial, embora indireto, de preservação da importante biodiversidade brasileira. Igualmente, estas 
atividades de projeto de MDL têm fomentado o a produção de energia no Brasil por fontes alterantivas e renováveis (ex: 
pequenas centrais hidrelétricas, energia eólica, uso de biomassa para geração de energia etc).
8  “Uma “redução certificada de emissão” ou “RCE” é uma unidade medida em conformidade com o Artigo 12 e os seus 
requisitos, bem como as disposições pertinentes destas modalidades e procedimentos, e é igual a uma tonelada métrica 
equivalente de dióxido de carbono, calculada com o uso dos potenciais de aquecimento global, definidos na decisão 2/CP.3 
ou conforme revisados subseqüentemente de acordo com o Artigo 5.”
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Vale destacar que o regime jurídico internacional e nacional não garante à 
RCE uma existência documental ou física, ou seja, não se trata de um título ou de 
uma cártula; sua existência e transferência ocorrem exclusivamente por meio de 
um sistema eletrônico, semelhante às práticas adotadas nos sistemas bancários. 
Na verdade, a expressão “Redução Certificada de Emissão” não passa de tradução 
ao português do que verdadeiramente existe, a “Certified Emission Reduction – 
CER”. Destaca-se que não há entidade autorizada a emitir CER no Brasil ou em 
qualquer país do mundo, pois somente o Conselho Executivo do MDL, em Bonn, 
Alemanha, na sede do Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima possui a prerrogativa de instruir o Administrador do 
Registro do MDL a emitir as CERs. Assim, não poderão os países regulamentar a 
natureza jurídica da própria CER ou a forma pela qual ela deve ser transacionada 
internacionalmente, pois esta atribuição está fora da sua jurisdição nacional.

O que os países podem fazer, conforme será abordado no decorrer deste tra-
balho, é estabelecer mercados internos para negociar um “espelho” da CER bem 
como definir a natureza jurídica deste “espelho” para fins exclusivos de mercado 
interno sobre o qual os países possuem jurisdição9. Estas negociações no mercado 
interno poderiam ser espelhadas no Sistema de Registro no âmbito do Protocolo 
de Quioto, por meio da liquidação física das transações ocorridas no mercado 
interno por intermédio da transferência das respectivas CERs entres contas neste 
Sistema de Registro no âmbito do Protocolo de Quioto10. 

Convém ressaltar que não é possível realizar transferência de RCEs entre 
contas no Registro do MDL, pois o mercado secundário de carbono está restrito a 
entidades autorizadas a participar do MDL por Partes do Anexo I, ou seja, somen-
te é possível atuar no mercado secundário de carbono por meio de transferências 
de RCEs entre contas nos Registros Nacionais11. Trinta e seis Partes do Anexo I 
já estabeleceram os seus Registros Nacionais, os quais possuem contas em nome 
dos participantes de projeto que foram autorizados pelas respectivas Partes a par-
ticipar de uma atividade de projeto de MDL. Destes 36 Registros Nacionais já 
estabelecidos, até 06 de abril de 2008 somente os Registros Nacionais do Japão, 
Nova Zelândia, Rússia e Suíça haviam sido integrados ao ITL12, permitindo assim 
o efetivo início do mercado secundário de carbono entre contas nestes Registros.

Vê-se que a RCE não possui uma existência física ou documental; trata-se 
de um ativo intangível e eletrônico, sendo, portanto, descabida qualquer pretensão 
de se classificar a RCE como um ativo tangível (e.g. mercadoria ou coisa) à luz do 
ordenamento jurídico brasileiro e internacional. Até o momento, de acordo com 
os dados estatísticos do Conselho Executivo do MDL13, já foram emitidas mais 

9  A partir deste entendimento, qualquer referência a RCEs significa espelho do CER realmente existente no sistema de 
registro (tradução).
10  Para mais informações sobre os Sistemas de Registro no âmbito do Protocolo de Quioto, favor acessar http://unfccc.int/
kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php, que apresenta explicações sobre o Registro do MDL, Registros Nacio-
nais, International Transaction Log, Registro Comunitário Europeu, entre outros temas.
11  Decisão 19/CP. 7, cujo anexo foi adotado na Decisão 5/CMP.1.
12  Fonte: http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/registry_websites/items/4067.php.
13  Dados disponíveis em http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html, acessado em 07 de março de 2008.
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de 18 milhões de RCEs a atividades de projeto de MDL hospedadas no Brasil, e 
espera-se emitir mais de 17 milhões de RCEs anualmente a estas atividades de 
projeto de MDL já registradas no Conselho Executivo do MDL e hospedadas no 
Brasil. Esta expectativa anual certamente aumentará ao passo que novas ativida-
des de projeto de MDL hospedadas no Brasil forem registradas no Conselho Exe-
cutivo. Por sua vez, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima14, 
no exercício de suas competências legais, havia aprovado até esta mesma data 187 
atividades de projeto de MDL15.

O Brasil tem se mostrado nos últimos anos como um grande pólo de geração 
e negociação de RCEs, apenas menor que a China e Índia, como conseqüência 
lógica de a matriz energética destes dois países ser intensiva em emissões de gases 
de efeito estufa pelo uso em larga escala de carvão mineral (fóssil), o que já estava 
previsto na Proposta Brasileira de 1997. Apesar de as negociações privadas de 
RCEs serem sigilosas e em sua maioria não serem divulgadas ao público, inúme-
ras notícias têm veiculado negociações vultosas que demonstram que entidades 
privadas e públicas no Brasil estão bastante envolvidas neste mercado, em cres-
cente desenvolvimento, o que atrai a atenção do Poder Público para regulamentar 
a questão (ex: Congresso Nacional, Secretaria da Receita Federal, Banco Central 
do Brasil).

Além deste mercado privado de negociação de RCEs, destaca-se a impor-
tante iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de criar o Mercado Brasileiro de Reduções 
de Emissões - MBRE, com o objetivo primordial de dar liquidez às transações 
de RCEs por meio de um (i) Banco de Projetos e um (ii) Sistema de Leilão de 
RCEs16. Apesar de o primeiro leilão realizado pela BM&F, em 26 de setembro de 
2007, ter correspondido a mercado de balcão, ou seja, tendo sido transacionado 
o “espelho” das CERs emitidas pelo Conselho Executivo do MDL, nada impede 
que derivativos dessas unidades sejam negociados nos ambientes das bolsas de 
futuros.

No entanto, nesses casos não se está transacionando a CER em si, mas deri-
vativos, ou seja, “um ativo financeiro que deriva, integral ou parcialmente, do valor 
de outro ativo financeiro”17, qual seja, o ativo intangível correspondente à unidade 
CER emitida ou a ser emitida pelo Conselho Executivo do Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo do Protocolo de Quioto, localizado em Bonn, na Alemanha. É 
este derivativo de Redução Certificada de Emissão, o qual poderia ser chamado 

14  A CIMGC é a autoridade nacional designada para a análise de atividades de projetos MDL e que tem, como sua principal 
atribuição, analisar a contribuição destas atividades para a promoção do desenvolvimento sustentável do país. 
15  Dados disponíveis em http://www.mct.gov.br/clima
16  Mais informações sobre o MBRE estão disponíveis em http://www.bmf.com.br/portal/pages/mbre/, acessado em 20 
de dezembro de 2007. O primeiro leilão foi realizado pela BM&F em 26 de setembro de 2007, por meio do qual foram 
negociadas mais de oitocentas mil RCEs de titularidade da Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo valor de Euros 16,20 
por cada RCE. O vencedor do leilão foi o Fortis Bank NV/AS, e as RCEs haviam sido geradas pelo “Projeto Bandeirantes 
de Gás de Aterro e Geração de Energia em São Paulo, Brasil”, aprovado em 12 de setembro de 2005 pela Comissão Inter-
ministerial de Mudança Global do Clima. Assim, constata-se a relevância do tema ora analisado.
17  Definição dada pela Comissão de Valores Mobiliários para “derivativo”. Vide http://www.portaldoinvestidor.gov.br/
Investidor/Ondeinvestir/MercadosFuturoseDerivativos/tabid/173/Default.aspx
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de DRCE, que merece regulamentação pelo direito nacional. O DRCE também 
equivaleria, portanto, a uma unidade RCE emitida pelo Conselho Executivo do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo em Bonn, Alemanha, em conformidade 
com o artigo 12 do Protocolo de Quioto e as decisões pertinentes da Conferência 
das Partes na qualidade de reunião das Partes do Protocolo de Quioto. Esta seria a 
definição do DRCE para fins de fomento do mercado brasileiro de carbono, pois 
ainda não se ousaria classificar a natureza jurídica stricto sensu da RCE.

Isto porque, a definição imediata e sem um aprofundamento teórico prévio 
acerca da natureza jurídica stricto sensu da RCE, dadas as grandes incertezas 
relacionadas ao tema, poderia até mesmo prejudicar a evolução e consolidação do 
Brasil como um importante pólo de geração e negociação de RCEs na América 
Latina, pois eventuais regras burocráticas e tributárias poderiam dificultar o pleno 
desenvolvimento deste mercado. Ressalta-se que nenhum país do mundo definiu 
a natureza jurídica stricto sensu da RCE. Passa-se a breves considerações sobre a 
inadequação dos conceitos doutrinários aventados até o momento sobre a natureza 
jurídica stricto sensu da RCE, para ao fim defender a classificação lato sensu da 
natureza jurídica da RCE como ativo intangível. A natureza intangível decorre da 
definição da RCE como redução de emissões de gases de efeito estufa equivalente 
a uma tonelada de CO

2
. 

Em recente estudo sobre o tema18, Gabriel Sister adota a tese ora defendida 
de que a RCE é um ativo intangível, verdadeiro bem incorpóreo, citando para 
tanto as lições de renomados juristas como Sílvio Rodrigues e Sílvio de Salvo 
Venosa. Este entendimento também é albergado pela doutrina de Hugo Natrielli 
de Almeida, que defende a classificação da natureza jurídica da RCE como bem 
incorpóreo19.

Assim, da ainda embrionária doutrina jurídica pátria sobre o assunto, depre-
ende-se que a RCE, se analisada sob a ótima do regime jurídico brasileiro, possui-
ria a natureza jurídica “lato sensu” de ativo incorpóreo ou intangível, pois, apesar 
de não possuir existência física ou cartular, ela representa um valor econômico 
que deve ser reconhecido pelo Direito.

Ressalta-se que a classificação da natureza jurídica da RCE como ativo intan-
gível, ora defendida, limita-se ao tratamento que a RCE receberá exclusivamente 
no âmbito do regime jurídico brasileiro, pois os países não possuem jurisdição 
sobre a “Certified Emission Reduction”, que é emitida por órgão da Organiza-
ção das Nações Unidas: o Conselho Executivo do MDL. Assim, o que pode ser 
regulamentado na legislação brasileira é a forma pela qual se tratarão as receitas 
decorrentes da cessão das RCEs ou a forma pela qual os “espelhos” destas RCEs 
serão negociados no Brasil, para fins exclusivos de tratamento jurídico interno.

18     Mercado de Carbono e Protocolo de Quioto: aspectos negociais e tributação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
19  Créditos de carbono: natureza jurídica e tratamento tributário. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=7307, acessado em 02 de janeiro de 2008: 
“A partir de tais definições, pilares do ramo do direito privado que cuida do estudo das coisas, podemos classificar os “Cré-
ditos de Carbono” como bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis, tendo em vista que estes não têm existência física, 
mas são reconhecidos pela ordem jurídica (Protocolo de Quioto), tendo valor econômico para o homem, uma vez que são 
passíveis de negociação”.
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Para fins do Direito Brasileiro, advoga-se a classificação “lato sensu” da 
natureza jurídica da RCE como ativo intangível, transacionável por meio de con-
tratos de cessão. No presente estágio evolutivo do ordenamento jurídico pátrio, 
faz-se desnecessária e até mesmo descabida a definição “stricto sensu” da natu-
reza jurídica da RCE, como tem sido aventado por alguns doutrinadores, como 
“commodity” (mercadoria), título/valor mobiliário, prestação de serviço etc, des-
de que sejam concedidas as isenções tributárias que serão propostas a seguir. 

3. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS ÀS RECEITAS DECORRENTES DA CESSÃO DE REDUÇÕES 
CERTIFICADAS DE EMISSÃO

Destaca-se que as isenções tributárias a seguir apregoadas limitam-se aos 
tributos previstos no ordenamento jurídico pátrio e que eventualmente incidiriam 
nas receitas decorrentes da cessão de RCEs (doravante denominada “tributação 
nacional”), portanto não englobando os tributos aplicáveis ao MDL no âmbito da 
Organização das Nações Unidas (doravante denominada “tributação internacio-
nal”). Isto porque, entende-se que a tributação internacional, que será brevemente 
descrita adiante, já basta para onerar o MDL, não sendo recomendável ao Brasil 
tributá-lo em adição à tributação internacional existente. Senão vejamos.

O próprio Protocolo de Quioto instituiu em seu artigo 12, inciso 8º, dois 
tributos internacionais incidentes no MDL, com finalidades distintas e destinação 
específica, nos seguintes termos:

“A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste Protocolo 
deve assegurar que uma fração dos fundos advindos de atividades de projetos 
certificadas seja utilizada para cobrir despesas administrativas, assim como 
assistir às Partes países em desenvolvimento que sejam particularmente vul-
neráveis aos efeitos adversos da mudança do clima para fazer face aos custos 
de adaptação.”

Deste artigo depreende-se que o Protocolo de Quioto previu que somente dois 
tributos seriam aplicáveis ao MDL: um para cobrir despesas administrativas e outro 
para auxiliar as Partes mais vulneráveis em sua adaptação aos efeitos adversos da 
mudança global do clima. O tributo para fazer face aos custos de adaptação foi de-
finido em 2% (dois por cento) da quantidade total de RCEs emitidas para o projeto 
de MDL, sendo que os projetos hospedados nos países menos desenvolvidos são 
isentos deste tributo internacional, nos termos do artigo 15 da Decisão 17/CP.7.

Por sua vez, a Decisão acima referida determinou que a Conferência das 
Partes estabelecesse, mediante recomendação do Conselho Executivo do MDL, 
o montante da fração a ser cobrada para cobrir as despesas administrativas, o que 
foi feito por meio do artigo 37 da Decisão 7/CMP.120.

20  Nos valores de (i) US$ (dólar americanao) 0,10 por cada redução certificada de emissão emitida até a quantidade de 
15.000 toneladas de CO2 equivalente cuja emissão houver sido requerida em determinado ano; e (ii) US$ 0,20 por cada 
redução certificada de emissão emitida além da quantidade de 15.000 toneladas de CO2 equivalente cuja emissão houver 
sido requerida em determinado ano.
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Conclui-se, do acima exposto, que os dois tributos internacionais adéquam-
se ao regime jurídico internacional de combate ao aquecimento global, sendo re-
comendável ao Brasil conceder isenção tributária total às receitas decorrentes da 
cessão de RCEs geradas por atividades de projeto de MDL hospedadas no país, 
conforme teoria da função promocional do direito que será analisada adiante.

Destaca-se que as medidas ora propostas já estavam previstas no Projeto de 
Lei Federal nº 5.067/05, o qual pretendia, em seu artigo 5º, incisos I e II, adotar 
incentivos fiscais e de compensação dos tributos como instrumentos da Política 
Nacional de Mudanças Climáticas – PNMC.

Esta medida isentiva atrairia fortemente investimentos estrangeiros e nacio-
nais para a implementação de atividades de projeto de MDL no Brasil – o que 
enfrenta uma disputa bastante acirrada com outros países em desenvolvimento 
como China, Índia, México e Coréia do Sul, entre outros –, tornando o país mais 
competitivo na árdua busca de seu desenvolvimento sustentável.

Antes de adentrarmos à defesa propriamente dita da concessão de isenção 
tributária total às receitas decorrentes da cessão das RCEs, convém mencionar 
os tributos englobados nas propostas de isenção tributária em andamento perante 
a Câmara dos Deputados, bem como indicar breves considerações doutrinárias 
sobre o tema.

Para fins do presente trabalho, destacam-se dois Projetos de Lei Federal em 
trâmite perante a Câmara dos Deputados que visam a conceder isenções tributá-
rias às receitas decorrentes da cessão de RCEs21. Far-se-á uma breve análise destes 
projetos como forma de compilar informações preliminares sobre quais tributos 
deverão ser objeto da isenção tributária ora defendida.

O Projeto de Lei Federal nº 4.425/04 foi a primeira proposição legislativa a 
dispor sobre a concessão de incentivos fiscais às pessoas físicas e jurídicas que 
investissem em atividades de projeto de MDL que gerassem RCEs. Este projeto 
pretendia excluir o lucro decorrente da cessão de RCEs do lucro tributável pelo 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o 
Lucro (CSL), bem como pretendia isentar as receitas decorrentes da cessão das 
RCEs da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Este Projeto foi aprovado em 07 de dezembro de 2005 pela Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, mas 
recebeu um parecer desfavorável do relator do Projeto na Comissão de Finanças 
e Tributação, mediante argumentação de que a proposta não atendia as exigências 
do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Projeto não chegou a ser votado na Comissão de Finanças e Tributação, 
pois foi arquivado em 31 de janeiro de 2007 com fundamento no artigo 105 do 
Regimento Interno da Câmara, o qual reza que “finda a legislatura, arquivar-se-ão 

21  Para um estudo mais aprofundado sobre a atividade legislativa no âmbito do Congresso Nacional sobre mudança global 
do clima, recomenda-se a familiarização com os trabalhos da Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas do 
Congresso Nacional (veja: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/consComEspecial.asp?com=1377, acessado 
em 03 de abril de 20080.
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todas as proposições que tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda 
se encontrem em tramitação”.

Após o arquivamento do projeto supra-analisado, foram propostos dois pro-
jetos de Lei Federal na mesma linha da concessão de isenções tributárias, quais 
sejam os Projetos nº 494/07 e nº 1.657/07. Estes projetos tramitam na Câmara 
apensados ao Projeto nº 493/07, que ainda será analisado, seqüencialmente, pelas 
seguintes Comissões da Câmara dos Deputados: (i) Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável; (ii) Finanças e Tributação; e (iii) Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Os Projetos nº 494/07 e 1.657/07 praticamente reproduziram as disposições 
do anterior Projeto nº 4.425/04, e também pretendem permitir que se exclua o lu-
cro decorrente da cessão de RCEs do lucro tributável pelo IRPJ e pela CSL, bem 
como pretende isentar as receitas decorrentes da alienação das RCEs do PIS e da 
COFINS. Portanto, da análise dos Projetos acima indicados, destacam-se como 
tributos possivelmente incidentes nas receitas decorrentes da alienação de RCEs 
o IRPJ, a CSL, o PIS e a COFINS. 

É recomendável que o Ministério da Fazenda proceda a um profundo estudo 
sobre o assunto para identificar todo e qualquer tributo que possa eventualmente 
incidir nas diversas estruturas societárias para se implementar ums atividade de 
projeto de MDL no Brasil, levando em conta as possíveis classificações da natu-
reza jurídica da RCE, como forma de garantir que a futura proposta do Governo 
de isenção tributária seja completa e cumpra as finalidades extrafiscais expostas 
adiante.

A ainda incipiente doutrina sobre a tributação das RCEs, conforme os tre-
chos abaixo transcritos da publicação de Hugo Netto Natrielli de Almeida22, for-
nece um levantamento preliminar das espécies tributárias possivelmente aplicá-
veis às receitas decorrentes da cessão de RCEs por uma entidade brasileira a uma 
entidade estrangeira23. Senão vejamos as conclusões do exegeta:

“Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL: o valor decorrente da comercialização dos Certificados 
de Emissão Reduzida deverá ser registrado contabilmente como receita e, desta 
forma, afetará o lucro contábil, e conseqüentemente as bases de cálculo do 
IRPJ e da CSLL da empresa que atuar neste mercado.
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS: as operações que envolve-
rem a exportação de Créditos de Carbono estarão protegidas da incidência dos 
PIS e da COFINS por força da imunidade, encontrada no artigo 149, parágrafo 
2º, inciso I da Constituição Federal.

22  Créditos de Carbono - Natureza Jurídica e Tratamento Tributário. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=7307, acessado em 06 de dezembro de 2007.
23  Nesta linha, destaca-se também o recente estudo realizado por Gabriel Sister e publicado pela Editora Campus com o 
título “Mercado de Carbono e Protocolo de Quioto: Aspectos Negociais e Tributação”, no qual o autor analisa os tributos 
que incidiriam nas receitas decorrentes da cessão de RCEs.
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Imposto sobre Operações Financeiras: há a possibilidade de incidência do IOF 
sobre o valor da cessão dos Créditos de Carbono, caso esses títulos venham 
a ser reconhecidos como ativos financeiros (derivativos), e conseqüentemente 
como títulos ou valores mobiliários.
Imposto sobre Serviços – ISS: as receitas decorrentes da comercialização de 
Créditos de Carbono não deverão sofrer a incidência do ISS, tendo em vista 
que, ao contrário do que se repete incansavelmente na doutrina econômica, a 
cessão de direitos não se confunde com a prestação de serviços. Vale lembrar 
que a argumentação da Ciência da Economia não pode invadir a esfera jurídi-
ca, da Ciência do Direito.”24

Concluída a análise preliminar dos tributos que incidiriam nas receitas de-
correntes da cessão de RCEs, analisar-se-á a seguir o regime jurídico e a doutrina 
que fundamentam a concessão das isenções tributárias ora defendidas, em prol do 
ambiente global e em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

As iniciativas nacionais e internacionais referentes à Convenção e ao Pro-
tocolo de Quioto jamais tiveram em sua origem uma natureza arrecadatória, mas 
sim de proteção ambiental que visa a garantir a sobrevivência humana no planeta 
por meio do desenvolvimento sustentável e da exploração equilibrada dos recur-
sos naturais. 

Tanto é verdade, que foram previstos tributos internacionais somente com 
a intenção de cobrir despesas administrativas e de assistir as Partes mais vulne-
ráveis a adaptarem-se aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Frisa-se que 
jamais se visou à arrecadação pura e simples!

Na mesma linha, a legislação tributária pátria deve desonerar ao máximo 
possível o MDL para promover o desenvolvimento social e ambientalmente sus-
tentável do país, conforme renomada teoria de Bobbio sobre a função promocio-
nal do Direito25. Isto porque, a intenção desses tratados internacionais é estabilizar 
a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera em níveis seguros, bem 
como fomentar o desenvolvimento sustentável, sem jamais visar à obtenção de 
recursos por meio da tributação arrecadatória.

Caso um país hospedeiro de atividades de projetos de MDL simplesmente 
aplicasse o seu regime tributário tradicional às receitas decorrentes da cessão de 
RCEs, estar-se-ia diante de uma política arrecadatória que confrontaria até mes-
mo os compromissos que esta Parte assumiu perante a Convenção e o Protocolo 
de Quioto, pois que não seria incentivado o investimento de recursos financeiros 
nacionais e internacionais em atividades de projeto de MDL hospedados no país.

O presente trabalho defende que o interesse arrecadatório do Brasil, no pre-
sente caso, deve ser revelado em prol do interesse público maior do combate ao 

24  Créditos de Carbono - Natureza Jurídica e Tratamento Tributário. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=7307, acessado em 06 de dezembro de 2007. Entretanto, verifica-se que o texto apresenta uma tradução inadequa-
da de “certified emission reduction’ como certificado de emissão reduzida (o que passa uma impressão errada de que se 
trataria de um “crédito, que não é o caso, como pode ser verificado na decisão 15/CP. 7) quando o correto seria redução 
certificada de emissão. Ademais, verifica-se que não há exportação de créditos de carbono (no caso RCE), pois eles não 
existem exatamente no âmbito da jurisdição nacional.
25  BOBBIO, Norberto. Contribución a la Teoría del Derecho, páginas 367 e seguintes.
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aquecimento global, pois que este ameaça a própria viabilidade da vida humana 
no planeta. Neste sentido, deve-se acatar a importante doutrina do Prof. José Ca-
salta Nabais ao classificar benefícios fiscais como:

“Medidas de caráter excepcional instituídas para tutela de interesses públicos 
extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que 
impedem26.”

A teoria da função promocional do Direito pode ser aplicada ao caso em tela 
no sentido de se adotarem políticas públicas tributárias com a finalidade extrafis-
cal de fomentar atividades que auxiliem o país na árdua busca do seu desenvol-
vimento sustentável, por meio de instrumentos econômico-financeiros e isenções 
tributárias. Isto porque, o Direito Tributário está a serviço da execução da própria 
política de Governo, conforme defende Alfredo Augusto Becker: “o Direito Tri-
butário não tem objeto (imperativo econômico-social) próprio; ou melhor, como 
todo o Direito Positivo, o Direito Tributário tem natureza instrumental e seu ‘ob-
jetivo próprio’ (razão de existir), é ser instrumento a serviço de uma Política. 
Esta (a Política) é que tem os seus próprios e específicos objetivos econômico-
sociais”27.

Portanto, considerando que a política do Governo Brasileiro é voltada à re-
dução da emissão e à remoção de gases de efeito estufa, conforme prefácio do 
então Ministro da Ciência e Tecnologia à Comunicação Nacional Inicial do Brasil 
à Convenção, tem-se como lógicas as conclusões constantes deste trabalho em 
defesa de uma tributação promocional e isentiva das receitas decorrentes da ces-
são das RCEs.

Esta interpretação da teoria da função promocional do Direito também pos-
sui ampla aceitação na doutrina jurídica nacional, conforme ensinamentos do 
Prof. Dr. Paulo Caliendo28 sobre a tributação ambiental aplicável aos mercados de 
carbono. Este importante jurista prega a justiça fiscal ao defender a alocações do 
ônus a atividades insustentáveis e a concessão de benefícios fiscais a atividades 
sustentáveis.

Também na defesa doutrinária da tributação promocional com viés ambien-
tal, tem-se a importante contribuição da Profa. Dra. Consuelo Y. M. Yoshida29, 
sobre as técnicas de desestímulo e estímulo às condutas que possam afetar de ma-
neira negativa e positiva, respectivamente, a qualidade do ambiente, nos seguintes 
termos:

“Resumindo, através da técnica de desestímulo, busca-se influenciar o com-
portamento não desejado (comissivo ou omissivo), obstaculizando-o ou atri-
buindo-lhe conseqüências desagradáveis; simetricamente, através da técnica 

26  O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 1998, página 633.
27  Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 2002, página 596.
28  CALIENDO, Paulo. Tributação e Mercado de Carbono. In: Heleno Taveira Tôrres, org. Direito Tributário Ambiental. 
São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2005.
29  Desembargadora Federal do TRF3 e Coordenadora-Acadêmica do Módulo de Mudanças Climáticas do Curso de Espe-
cialização em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade da COGEAE/PUC-SP
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de estímulo, busca-se influenciar o comportamento desejado (comissivo ou 
omissivo), facilitando-o ou atribuindo-lhe conseqüências agradáveis30.”

Outro profundo estudo doutrinário sobre o assunto foi realizado pelo Prof. 
Leonardo Muraro, sob o título “Benefícios Fiscais: natureza, características e sua 
aplicação na busca do desenvolvimento sustentável”31, cujas conclusões corrobo-
ram o presente trabalho32.

Portanto, restam pacificamente demonstrados os fundamentos jurídicos para 
que sejam concedidas isenções tributárias totais às atividades que auxiliem o país 
a alcançar o seu desenvolvimento sustentável, como é o caso, indiscutivelmente, 
do MDL e das decorrentes Reduções Certificadas de Emissão - RCEs33. Isto pos-
to, demonstremos brevemente que as isenções tributárias ora defendidas possuem 
fundamento na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, e que não 
violariam as disposições do Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal que re-
gulamenta a renúncia de receita, o que torna quase que imperativa a concessão das 
isenções ora apregoadas.

Isto porque, conforme mencionado, o Projeto de Lei nº 4.425/04, que dis-
punha sobre a concessão de incentivos fiscais às pessoas físicas e jurídicas que 
investissem em projetos de MDL que gerassem RCEs, recebeu em maio de 2006 
um parecer do relator na Comissão de Finanças e Tributação pela sua incompati-
bilidade e inadequação orçamentária e financeira, com a argumentação de que não 
cumpria o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos seguintes termos:

“Pela análise da Proposição, vemos que as isenções nela contidas têm inegá-
veis impactos nas receitas federais. Contudo, não foram apresentados os requi-
sitos exigidos pela lei de responsabilidade fiscal... Por isso, não pode o Projeto 
de Lei ser considerado adequado ou compatível sob a ótima orçamentária e fi-
nanceira, não obstante os nobres propósitos que nortearam a sua elaboração.”

Primeiramente, consigna-se a falta de fundamentação e motivação da pre-
missa da conclusão do ilustríssimo Relator de que “pela análise da Proposição, 
vemos que as isenções nela contidas têm inegáveis impactos nas receitas fede-
rais”. Se não consta do relatório o levantamento dos possíveis impactos ao orça-

30  Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006, página 48.
31  Estudo publicado na Revista Tributária e de Finanças Públicas de nº 68. São Paulo: Revista dos Tribunais, maio-junho 
de 2006, pp. 259-269.
32  “Destarte, através da extrafiscalidade tributária, tendo como instrumento os benefícios fiscais, pretende-se alterar com-
portamentos humanos por intermédio da exação tributária...Porquanto, valendo-se dos incentivos fiscais, pode-se desesti-
mular comportamentos nocivos ao meio ambiente, os quais podem ser mudados não através de sanção a ser aplicada aos 
comportamentos causadores da degradação, mas sim utilizando-se da ‘sanção premial’ para aqueles setores que mudarem 
as suas atitudes, implementando novas tecnologias com o objetivo de ir ao encontro do desenvolvimento sustentável.
Portanto, faz-se necessário que o Poder Público incentive esta mudança comportamental, que possa vir a ser implementada 
através de uma política econômico-social que tenha como instrumento a extrafiscalidade tributária através dos benefícios 
fiscais, os quais atuarão em conjunto com os princípios de direito ambiental, principalmente com o princípio da prevenção, 
tendo em mente que no caso dos tributos ambientais não está em voga a receita financeira que possa gerar, mas sim o fato 
sobre o qual venham a incidir. Seriam oferecidos ‘prêmios’ (benefícios fiscais) para aqueles que não pensarem somente 
agora, mas nas próximas gerações, na busca do ‘desenvolvimento sustentável’”. Idem, pp. 259-269.
33  Estas medidas poderiam seguir os exemplos bem sucedidos de inseções benefícios fiscais em defesa do meio ambiente 
que ocorrem no caso do “ICMS Ecológico” e do Imposto Territorial Rural.
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mento, como poderia o ilustríssimo Relator partir da premissa de que o impacto 
seria inegável para concluir pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e 
financeira do Projeto?

Entende-se que a renúncia fiscal ora defendida pode ser considerada míni-
ma se comparada aos custos futuros de adaptação que o Brasil arcará caso não 
combata ativamente a mudança global do clima. Muito embora o país já venha 
adotando importantes programas e medidas no combate ao aquecimento global 
desde a década de 70, tais quais o Programa Nacional do Álcool, Programa Na-
cional de Produção e Uso de Biodiesel, Veículos Flex-Fuel, Programa de Incenti-
vo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, Geração Hidrelétrica, Combate ao 
Desflorestamento da Amazônia, entre outros34, ainda há muito a ser feito, o que 
fundamenta a política tributária extrafiscal ora defendida.

Esta análise de custo-benefício deverá reger a decisão política do país de 
conceder ou não as isenções ora defendidas, sempre em respeito ao orçamento pú-
blico, definido pelo jurista Carlos Maurício C. Figueirêdo como o “ato que estima 
a receita e fixa a despesa para certo período (...) devendo haver adequação entre os 
recursos, que são escassos, e as necessidades de gastos, que tendem ao infinito”35. 
Certamente, as isenções ora advogadas reduziriam os custos de adaptação do país, 
o que, a longo prazo, até mesmo beneficiaria o equilíbrio do orçamento público. 
Portanto, entende-se que será mínimo o impacto orçamentário das isenções tribu-
tárias totais ora defendidas, o que contraria a premissa do ilustríssimo Relator que 
proferiu parecer desfavorável ao Projeto de Lei nº 4.425/04 no âmbito da Comis-
são de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Superada esta discussão, 
passa-se à breve análise do regime jurídico pátrio aplicável à renúncia de receitas, 
como forma de demonstrar que as medidas de isenção tributária ora defendidas 
estão de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaca-se, de antemão, 
a definição dada pela eminente jurista José Cretella Jr. ao conceito de incentivo 
fiscal:

“Incentivo fiscal é a medida imposta pelo Poder Executivo, com base constitu-
cional, que exclui total ou parcialmente o crédito tributário de que é detentor 
o poder central em prol do desenvolvimento de região ou de setor de atividade 
do contribuinte36.”

A Constituição Federal prevê em seu artigo 150, parágrafo 6º que “qualquer 
subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumi-
do, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá 
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 

34  Vide o recente relatório publicado pelo Governo Federal denominado “CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL PARA EVI-
TAR A MUDANÇA DO CLIMA”, disponível em http://www.mct.gov.br/upd_blob/0018/18290.pdf, acessado em 12 de 
dezembro de 2007.
35  Lei de responsabilidade fiscal – o resgate do planejamento governamental. in Aspectos relevantes da lei de responsabi-
lidade fiscal. São Paulo: Dialética, 2001, página 27.
36  Comentários à Constituição 1988, vol. VII, Forense Universitária: Rio de Janeiro, 1992, pp. 3584-3585.
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contribuição”. Desta disposição constitucional depreende-se que o primeiro re-
quisito para a concessão de isenção tributária é a publicação de uma lei específica, 
de iniciativa do Presidente da República (art. 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea 
“b” da CF). 

Ademais, ressalta-se que esta lei deverá ser publicada na esfera de poder 
do mesmo ente federativo que possui a competência para instituir o tributo cuja 
isenção será concedida, em respeito à autonomia dos entes federativos, pois que 
o artigo 151, inciso III da Constituição Federal estabelece que “é vedado à União: 
instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios”, conforme doutrina do renomado Prof. Dr. Roque Antonio Car-
razza37.

A regulamentação dessas disposições constitucionais ocorreu exatamente no 
escopo do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei nº 5.171/66, que dispõe 
sobre a isenção tributária em seus artigos 176 a 179. Resta, portanto, brevemente 
indicado, o regime jurídico que define a forma pela qual devem ser concedidas 
isenções tributárias. No entanto, a Constituição Federal exige que os entes fede-
rativos atuem de maneira responsável ao conceder isenções tributárias, visando a 
manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do órgão concedente, conforme reza 
o seu artigo 165, parágrafo 6º38. Assim, não poderá o Governo simplesmente con-
ceder isenções tributárias de forma irresponsável, sendo necessário respeitar as 
normas de finanças públicas e de responsabilidade na gestão fiscal, em cumpri-
mento ao artigo 163, inciso I da Constituição Federal.

Estas normas foram publicadas pela Lei Complementar nº 101/00 (a “Lei de 
Responsabilidade Fiscal”)39, que prevê em seu artigo 14 as exigências aplicáveis à 
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária40. Perce-
be-se que não se proibiu a renúncia de receita, mas somente foram estabelecidas 

37  Curso de Direito Constitucional Tributário. 10ª ed., revista. São Paulo: Malheiros, 1997, página 290: “Obviamente, quem 
pode tributar (criar unilateralmente o tributo, com base em normas constitucionais) pode, igualmente, aumentar a carga 
tributária, diminuí-la ou, até, suprimi-la, através da não-tributação pura e simples ou do emprego do mecanismo jurídico 
das isenções”.
38  “O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”.
39  Art. 1º, parágrado 1º: “A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previ-
nem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de 
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”.
40  Art. 14. “A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência 
e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentá-
rias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição 
contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso”.
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exigências e parâmetros, permitindo que regras complementares fossem estabele-
cidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vê-se que a isenção tributária onero-
sa, entendida como renúncia a receita programada, deverá atender a um requisito 
formal (estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício da sua vigência e nos dois seguintes) e pelo menos um dos dois requisi-
tos materiais (demonstração de que não impactará as metas ou vir acompanhada 
das medidas de compensação).

Considerando que as isenções defendidas neste trabalho não impactarão 
negativamente o orçamento, pois não representarão qualquer redução de receita 
programada, mas na verdade impactarão positivamente o orçamento público ao 
reduzir os custos futuros de adaptação do Brasil aos efeitos adversos das mudan-
ças climáticas, estamos diante do que a doutrina denomina de “incentivo a custo 
zero”, o que torna o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal inaplicável ao 
caso em tela. Senão vejamos.

O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal somente se aplica ao que a 
doutrina denomina de “incentivos onerosos”, ou seja, que causam uma redução 
de receita esperada - que estava previamente prevista/programada no orçamento. 
Isto porque, havendo redução de receita esperada, será imprescindível se realizar 
a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e se comprovar que não afetará 
as metas de resultados fiscais ou, se as afetar, propor medidas de compensação. 
Não é o que ocorre no presente caso, pois as receitas decorrentes da cessão de 
RCEs advirão nos anos vindouros, em decorrência de mercado em eminente cres-
cimento, configurando-se como “receitas novas”. Desta forma, trata-se de isenção 
tributária “a custo zero”, em prol do desenvolvimento sustentável e da viabilidade 
de vida humana no planeta nas próximas décadas, as quais estão de acordo com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal e com as lições do inigualável exegeta e Professor, 
Dr. Ives Gandra da Silva Martins41. 

Neste sentido, as cessões de direitos relativos à RCE de uma entidade nacio-
nal para uma entidade autorizada a participar do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo por um país desenvolvido ou uma economia em transição, bem como as 
operações relativas ao derivativo RCE - DRCE, deveriam ser isentas do Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores 

41  MARTINS, Ives Gandra da Silva. Inteligência do Artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/2000) – Estímulos sem Impacto Orçamentário não pelo Dispositivo Abrangidos. Revista Dialética de Direito Tributá-
rio nº 72, setembro de 2001, pp. 137-144:
“...Carlos Maurício Cabral Figueiredo, Cláudio Soares de Oliveira Ferreira, Fernando Raposo Gameiro Torres, Henrique 
Anselmo Silva Braga e Marcos Antônio Rios da Nóbrega consideram o artigo 14 aplicável apenas aos estímulos onero-
sos... Os estímulos fiscais, em seu variado espectro, objetivam fortalecer o crescimento de um país. Em outras palavras, 
para uma nação emergente, os estímulos fiscais são de relevância inequívoca...Todo incentivo fiscal que não se vincule a 
qualquer receita programada, para o qual não haja qualquer projeção de gastos, ou seja, em que o custo para sua concessão 
é zero, refoge a rigidez orçamentária à falta de elemento capaz de perturbar o equilíbrio entre receitas e despesas públicas... 
Nitidamente, o artigo 14 diz respeito à primeira modalidade de estímulos, ou seja, àqueles que podem acarretar impacto 
orçamentário, razão pela qual houve por bem o legislador explicitar as condições que deveriam orientar o poder conceden-
te. Assim é que o “caput” do artigo faz clara menção à concessão ou ampliação da qual decorra renúncia de receita, receita 
esta necessariamente prevista, razão pela qual o impacto orçamentário-financeiro deve ser considerado... Se a renúncia de 
receita inexistir, sempre que o estímulo fiscal resulte em “custo orçamentário zero”, tal estímulo não está hospedado pelo 
artigo 14 e toda a seqüência do artigo é inaplicável, na medida que, naquele exercício, não implica renúncia de receita 
orçamentária programada, a que se refere o artigo”.
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Mobiliários - IOF. Ademais, as receitas decorrentes das cessões onerosas da RCE 
e das operações relativas ao DRCE deveriam ficar isentas de Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica e de Pessoa Física, Imposto sobre Serviço, Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Programa de Integração Social e Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS:

4.1 Apesar de o regime jurídico nacional e internacional de combate à mudança 
global do clima ter evoluído consideravelmente desde 1992, ainda há considerável 
insegurança jurídica atrelada aos projetos que visam à geração de Reduções Cer-
tificadas de Emissões - RCEs. 
4.2 Esta insegurança jurídica decorre, especialmente, da inexistência da definição 
da natureza jurídica da RCEs e da ausência de um regime tributário claro.
4.3 Advoga-se a natureza jurídica da RCE e de eventuais derivativos (DRCE) 
como ativos intangíveis, transacionávis por meio de contratos de cessão.
4.4 Devem ser concedidos benefícios tributários às receitas decorrentes da cessão 
onerosa das RCEs, como forma de fomentar o mercado brasileiro de carbono e 
promover o combate ao aquecimento global, na forma proposta no presente tra-
balho.

Vol I-Profiss-book.indb   827 5/14/08   9:47:23 AM



Vol I-Profiss-book.indb   828 5/14/08   9:47:23 AM



O DIREITO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO 
MITIGADOR DAS QUEIMADAS NA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA E DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
DECORRENTES DO AUMENTO DAS EMISSÕES 

DE GASES DO EFEITO ESTUFA

JOãO PAULO ROCHA DE MIRANDA
Consultor da Embaixada Italiana; Presidente da AASA; Especialista 

em direito ambiental e desenvolvimento sustentável; Pós-graduado 
em direito ambiental e políticas públicas; Zootecnista;  

5° ano de direito da UFMT

KATIA GOBATTI CALçA
Coordenadora do Programa Amazônia Sem Fogo no pólo de 

Juina/MT; Diretora Administrativa da AASA; Especialista em 
Sociedade e Desenvolvimento Regional; Acadêmica do  

5° ano de direito da UFMT

CARLOS ALBERTO DE SOUZA GONDIM
Professor Doutor da Faculdade de Agronomia e Medicina 

Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso (FAMEV/
UFMT), Acadêmico do 1° ano de direito da Universidade  

de Cuiabá (UNIC)

ROBERTO BIANCHI
Diretor do programa de formação técnica sobre as alternativas à 
utilização do fogo em áreas prioritárias na região amazônica da 

Cooperação Italiana ao Desenvolvimento da  
Embaixada da Itália no Brasil

1. INTRODUÇÃO

A emissão e acumulação excessiva de poluentes, como o dióxido de carbo-
no, na atmosfera, é conhecida mundialmente como efeito estufa, o que ocasiona 
aquecimento global, também denominado, pelas Nações Unidas, de mudanças 
climáticas globais. Este processo, que encontra-se em curso, possui dois concei-
tos divergentes. O primeiro, definido pela Convenção Quadro das Nações Unidas 
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sobre Mudança do Clima, em 1992, em que o termo se refere a uma mudança no 
clima que seja atribuída direta ou indiretamente à atividade humana, alterando a 
composição da atmosfera global, e seja adicional à variabilidade natural do clima 
observada ao longo de períodos comparáveis de tempo. O segundo, conceituado 
pelo Painel Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC), refere-se a qual-
quer mudança no clima ocorrida ao longo do tempo, quer se deva à variabilidade 
natural ou seja decorrente da atividade humana1.

Entre suas principais causas estão a queima de combustíveis fósseis, a de-
vastação e queima de áreas florestais como a floresta Amazônica, bem como a 
associação destes e outros processos. Embora ninguém negue a participação das 
queimadas da Amazônia no processo de mudanças climáticas, há muitas contro-
vérsias sobre o grau de influência destas sobre efeito estufa.

Neste sentido, comenta Edward Goldsmith2 que as maiores taxas de emissão 
decorrem da queima de combustíveis fósseis, dos desmatamentos e queimadas, 
que devolvem para atmosfera o gás carbônico retido em forma de biomassa, e da 
agropecuária, responsável por aproximadamente 25% das emissões de gás carbô-
nico, 60% do metano e 80% do óxido nitroso presente no solo e em fertilizantes.

As queimadas de áreas florestais são a 2ª maior fonte de emissões de gases 
do efeito estufa, tornando o combate ao desmatamento a forma mais fácil e barata 
de mitigar a ação do aquecimento global, segundo afirma um relatório publicado 
pela Global Canopy Programme, instituição ambientalista internacional, segundo 
o qual as queimadas respondem por 18% a 25% das emissões de gases do efeito 
estufa, atrás somente das emissões provocadas pelo uso de energia. Desta forma, 
o relatório em questão, traz a informação de que o Brasil é 4º maior emissor de 
gases do efeito estufa por conta do desmatamento, perdendo anualmente até 26 
mil quilômetros quadrados de florestas, gerando cerca de 400 milhões de tonela-
das de CO2. Neste sentido, o relatório estima em US$ 10 bilhões ao ano o ganho 
potencial que a preservação dessas áreas atualmente queimadas poderia trazer ao 
Brasil, através do estabelecimento, de fato, de um mercado global de carbono, 
através dos mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL). Destarte, paradoxal-
mente, se o mercado global de carbono gerar mais recursos ao países do que o 
desmatamento para atividades como a criação de gado ou o plantio de soja, poderá 
se tornar um mecanismo mais eficiente para salvaguardar as florestas. Assim, os 
países suficientemente sábios para terem mantido suas florestas poderão se ver no 
futuro donos de uma nova indústria do ecossistema de bilhões de dólares3.

Neste contexto, o direito ambiental brasileiro é mundialmente reconhecido 
por sua excelência, visto que fomenta, na forma de um direito-dever constitucio-

1  OMM/PNUMA. Mudança do Clima 2007: a Base das Ciências Físicas. Painel intergovernamental sobre mudança do 
clima, 5 fev. 2007. Disponível em: http://www.natbrasil.org.br/Docs/ipcc_2007.pdf . Acesso em: 30 mar. 2008.
2  GOLDSMITH, Edward. Agricultura industrial moderna: agravando as mudanças climáticas. In GONÇALVES, Verô-
nica Korber. Os mecanismos de implementação do protocolo de Quioto da convenção quatro das Nações Unidas sobre 
mudança climática. Congresso internacional de direito ambiental, São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 
2007, p.773.
3  QUEIMADAS são 2ª maior causa de aquecimento global. BBC Brasil.com, 14 maio 2007. Disponível em http://www.
bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/05/070514_queimadasaquecimentorw.shtml . Acesso em: 30 mar. 2008.
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nal, a proteção, por parte do Poder Público e da coletividade, do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Para tanto, têm 
fundamental contribuição a legislação e os princípios do direito ambiental pátrio, 
entre eles o do desenvolvimento sustentável, da prevenção, da precaução, da ubi-
qüidade e da cooperação, Assim, este novo, porém já autônomo, ramo do direito, 
tem, quando devidamente aplicado, consubstanciado-se em um importante instru-
mento mitigador não apenas das queimadas, mas também, de forma mais ampla, 
das mudanças climáticas globais.

Embora haja uma divergência estatística em função de metodologias utili-
zadas, interesses e ideologias, a análise dos diferentes números, mesmo os mais 
otimistas, é, no mínimo preocupante, e, quiçá alarmante. Portanto, embora sejam 
citados alguns relatórios e dados estatísticos, o objetivo deste trabalho não é de-
bater sobre a exatidão deste ou daquele dado, mas discutir sobre as ferramentas 
para controlá-los. Assim, o presente trabalho tem a humilde e precípua função de 
demonstrar como o direito ambiental brasileiro pode contribuir na mitigação das 
queimadas e do aquecimento global.

2. EFEITO ESTUFA, MUDANÇAS CLIMÁTICAS E QUEIMADAS

Efeito Estufa é o aquecimento global da parte mais baixa da atmosfera da 
Terra, devido principalmente à presença de dióxido de carbono e vapor de água, 
que permitem que os raios do Sol aqueçam a Terra, mas impedem que parte desse 
aquecimento retorne para o espaço. Assim, as nuvens agem como uma estufa 
concorrendo para manter mais elevada a temperatura na superfície. Se não hou-
vesse este efeito na atmosfera da Terra, a temperatura da superfície resultante do 
balanço de energia seria 33 ° C mais fria. 

Desta forma, a radiação solar de onda curta que penetra na atmosfera, aque-
ce a superfície da terra. Parte desta radiação é absorvida e parte é refletida de volta 
para a atmosfera. A parcela absorvida produz aquecimento na superfície que emi-
te radiação de onda longa (radiação térmica) que pode ser absorvida pelos gases 
encontrados na atmosfera, como o vapor d’água e o dióxido de carbono (CO

2
). A 

absorção desta radiação de onda longa aquece a atmosfera, aumentando a tempe-
ratura da superfície. Este é o denominado efeito estufa.

Embora o efeito estufa seja um processo natural, possuiu grande potencial 
de modificação climática, resultante do aquecimento adicional da atmosfera devi-
do ao aumento da emissão de gases produzido pelas atividades humana e animal 
na Terra, além dos processos naturais já existentes. 

Os principais gases que contribuem para este processo são, além do vapor 
d’água, o dióxido de carbono (CO

2
), metano (CH

4
) , óxido de nitrogênio e o Clo-

ro-Fluor-Carono (CFC). O CO
2
 é produzido pela queima de combustíveis fósseis 

e produção de biomassa. Existem registros que indicam aumento da concentração 
de CO

2
 de 315 ppm para 342 na atmosfera entre 1958 e 1983. Já o ultimo relatório 

do IPCC, divulgado o ano passado, mostra que a concentração atmosférica global 
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de dióxido de carbono aumentou de um valor pré-industrial de cerca de 280 ppm 
para 379 ppm em 2005.

O aumento dos gases do efeito estufa é diretamente proporcional ao aumen-
to do aquecimento global, que implica em diversas mudanças climáticas. Embora 
o clima no planeta sempre tenha sofrido alterações naturais e tenha sobrevivido às 
mudanças climáticas por milhões de anos, a escala de tempo em que ocorriam tais 
mudanças, no entanto, era outra. Atualmente, mudanças climáticas globais vêm 
ocorrendo no intervalo de poucas décadas.

Assim, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC), asse-
gurou, no relatório de 1995, que o aumento da concentração de gases de efeito 
estufa na atmosfera do planeta, resultante do crescimento demográfico e econô-
mico acelerado desde o advento da revolução industrial, está alterando a varia-
bilidade natural do clima e causando uma mudança climática global irreversível. 
Desta forma o relatório previu que a temperatura média da superfície da Terra 
iria aumentar entre 1 e 3,5°C em 2100, o índice mais rápido de mudança desde 
o final da última era glacial, bem como, que o nível médio dos oceanos iria 
aumentar entre 15 e 95 cm, em 2100, ocasionando inundação de muitas áreas 
costeiras baixas. Além disso, previram alterações nos padrões de chuvas, o que 
aumentará a possibilidade de secas, inundações e tempestades fortes em mui-
tas regiões. Além disso, o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 
(IPCC) apresentou alguns dados preocupantes sobre o século XX, em termos 
de mudanças no clima do planeta. Confirmou que a temperatura média global 
da superfície da Terra subiu em 0,6° Celsius nesse período e identificou os anos 
de 1990 como sendo um dos mais quentes daquele século, apontando o ano de 
1998 como o mais quente desde 1861. Informou, ainda,  que dados de satélite 
demonstram que pode ter havido decréscimo de 10% da cobertura de gelo da 
Terra desde o final da década de 1960 e que a elevação média do nível do mar 
no século XX foi de 0,1 a 0,2 metros4.

O relatório de 2007 do IPCC, mostrou que, onze dos últimos doze anos 
(1995 a 2006) estão entre os 12 anos mais quentes do registro instrumental da 
temperatura da superfície global. Desta forma, o aumento total de temperatura 
de 1850-1899 a 2001-2005 foi de 0,76°C, variando de 0,57 a 0,95ºC. O relatório 
também demonstrou que a taxa de aumento da concentração anual de dióxido de 
carbono foi, durante os últimos 10 anos, a mais elevada, desde o início das me-
dições atmosféricas diretas contínuas. Assim elevou de 1,4 ppm de CO

2 
por ano , 

média anual entre os anos de 1960 a 2005, para 1,9 ppm de CO
2 
por ano, no perí-

odo de 1995 a 2005, o que representou uma elevação de, aproximadamente, 35%. 
Estimou-se, ainda, que, no século XX, a elevação total do nível dos mares foi, em 
média, de 0,17 metros, variando de 0,12 a 0,22 metros. Já, para as próximas duas 
décadas, projeta-se um aquecimento de cerca de 0,2ºC por década. Mesmo que 
as concentrações de todos os gases de efeito estufa e aerossóis se mantivessem 

4  FURRIELA, Rachel Biderman Furriela. Introdução à mudança climática global: desafios atuais e futuros. Belém: 
IPAM.
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constantes nos níveis do ano 2000, seria esperado um aquecimento adicional de 
cerca de 0,1ºC por década5.

Destarte, há uma intrínseca relação entre desmatamento, queimadas e efei-
to estufa, visto que o desmatamento leva a liberação de grandes quantidades de 
carbono proveniente da biomassa na atmosfera da terra, onde, com sua queima, 
se transforma no dióxido de carbono, que é o gás responsável por quase metade 
de efeito estufa. A atual liberação de carbono proveniente de qualquer tipo de 
floresta tropical deve ser comparada ao total de emissões de carbono provenientes 
da queima de combustíveis fósseis no mundo inteiro, estimadas em 5,6 bilhões de 
toneladas métricas em 1989. Portanto, as florestas tropicais são responsáveis por 
30% da concentração de dióxido de carbono na atmosfera global, concentração 
que por sua vez é responsável por metade do aquecimento global. Além disso, a 
contribuição dos desmatamentos para a concentração de CO

2 
parece estar crescen-

do mais do que a dos combustíveis fósseis. Extrapolando essa tendência, no início 
do próximo século as florestas tropicais poderiam alcançar um pico de 5 bilhões 
de toneladas métricas de dióxido de carbono, diminuindo a partir dai, pois não 
haveria mais florestas para serem destruídas. Deste total de dióxido de carbono, 
liberado na atmosfera pela queima das florestas tropicais, atualmente a floresta 
Amazônica representa 32,1% ou seja o maior percentual entre todas as florestas 
tropicais do mundo6.

3. DIREITO AMBIENTAL DE TERCEIRA GERAÇÃO

O direito ambiental é um direito fundamental de terceira geração, sua gêne-
se vem da recepção dos valores de ordem ambiental pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, que no Caput do art. 225 da CF/88, funda os alicerces constitucionais 
do direito ambiental pátrio. Sendo de terceira geração, o direito ambiental é um 
direito ultra-nacional, que transcende o Estado, configurando-se em um direito de 
natureza difusa. Esta concepção ambiental exige do Estado e da coletividade uma 
posição positiva, de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e fu-
turas gerações. Neste mesmo sentido Nunes Junior7 afirma que o reconhecimento 
definitivo do direito ao meio ambiente como direito fundamental da terceira ge-
ração já foi feito pelos ordenamentos jurídicos de vários Estados. Neste sentido, 
importa observar que, no sistema constitucional brasileiro, o art. 225, caput, da 
Constituição Federal impõe o entendimento de que o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é um dos direitos fundamentais. Daí por que o meio 
ambiente é considerado um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qua-
lidade de vida.

5  OMM. Mudança do Clima 2007: a Base das Ciências Físicas. Op. Cit.
6  SOUSA, Nilton José. Influência das queimadas da Amazônia sobre o efeito estufa. Curitiba: UFPR. Disponível em: 
http://www.floresta.ufpr.br/~lpf/efeitoestufa.html . Acesso em: 21 mar. 2008.
7  NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. O Estado ambiental de Direito . Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 589, 17 fev. 
2005. http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6340, 2005, p. 4.
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Ao se referir aos direitos fundamentais da terceira geração, Bobbio8, no fim 
do século passado, chamava atenção para sua ascensão no mundo jurídico e citava 
como o mais importante deles o direito de viver num ambiente não poluído. Já 
Bonavides9 afirma que os direitos da terceira geração são dotados de altíssimo teor 
de humanismo e universalidade e 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. Têm primeiro por destinatário o gênero 
humano, mesmo num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo 
em termos de existencialidade correta.

Assim, Nunes Junior10 compara os direitos de primeira, segunda e terceira 
geração, ao afirmar que os primeiros são direitos individuais, que representam 
garantias do indivíduo diante do poder do Estado, enquanto que os segundos são 
direitos sociais, caracterizados por prestações que o Estado deve ao indivíduo. Em 
contrapartida, o direito ao meio ambiente, como integrante dos direitos fundamen-
tais da terceira geração, também chamados de direitos difusos, consiste em um 
direito-dever, no sentido de que a pessoa, ao mesmo tempo que o titulariza, deve 
preservá-lo e defendê-lo como tal, em níveis procedimental e judicial, através da 
figura do interesse difuso. Desta forma, o direito ao meio ambiente vincula-se à 
dignidade da pessoal humana, mediante a consagração de um direito fundamental 
da terceira geração, o que configura uma dimensão ético-jurídica às questões am-
bientais, afastando a visão ambiental totalitária, voltada para a proteção maxima-
lista do meio ambiente em detrimento de outros direitos fundamentais.

A Lei 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, em 
seu art. 81, parágrafo único, I conceitua juridicamente os direitos difusos como 
transindividuais, de natureza indivisível e que seus titulares são indeterminados e 
ligados por circunstâncias de fato, isto é, transcendem o indivíduo, ultrapassando 
o limite da esfera de direitos e obrigações de cunho individual; não há como cindi-
los, pois tratam de objeto que, ao mesmo tempo, a todos pertence, mas ninguém 
em específico possui, como, por exemplo, o ar atmosférico; e possuem titularida-
de indeterminada, onde os titulares estão ligados, não por uma relação jurídica, 
mas por circunstância fática, como por exemplo, a necessidades que todos os 
seres vivos possuem de respirar o oxigênio presente no ar atmosférico.

Desta forma, há de ser entendido que as queimadas ilícitas atentam contra 
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial à sadia 
qualidade de vida, consubstanciando-se, portanto, em um direito difuso. Assim, 
o direito de respirar ar puro, livre de materiais carbonizados em suspensão, pro-
venientes de queimadas, é transindividual e indivisível, além disso, pertence a 
todos, e, seus titulares são indeterminados e ligados por circunstância de fato, isto 
é, serem todos seres aeróbicos.

8  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, P.6.
9  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 523.
10  NUNES JUNIOR, Amandino Teixeira. O Estado ambiental de Direito. Op. Cit., p. 5.
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4. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL

A seguir, serão abordados alguns dos princípios fundamentais do direito 
ambiental, novo ramo jurídico que floresce neste século, em um momento que o 
mundo caminha para um colapso de suas fontes ambientais, que alterará a ordem 
mundial, dividindo o planeta naquelas nações que possuem e nas que não possuem 
recursos naturais necessários para a sobrevivência de seu povo e de sua sociedade, 
bem como para o desenvolvimento desta. Assim, justamente por este ramo do 
direito nascer em uma realidade caótica, em um planeta dizimado pela atividade 
humana, fruto da ganância do homem em seu apetite voraz que age  como uma 
nuvem de gafanhotos sobre uma plantação11, que este serve como instrumento de 
caráter eminentemente interdisciplinar, necessário à salvaguarda planetária, ali-
cerçando, não apenas a doutrina ambiental, mas principalmente, uma nova ordem 
mundial, para um mundo globalizado, onde prevaleçam países democráticos, fun-
damentados no Estado de Direito Ambiental.

Neste contexto, encarando o direito ambiental como uma ferramenta de pro-
teção ambiental, sua exegese deve ser baseada em suas fontes principiológicas. 
Isto porque, em oposição ao positivismo jurídico, este ramo ambiental do direito 
inspira-se em regras do direito natural, eminentemente principiológicas, fruto não 
de inspiração metafísica, mas da razão humana que há de inspirar a preservação 
de todos os seres que ainda habitam o planeta12.

4.1 Princípio do Desenvolvimento Sustentável

O conceito de Desenvolvimento Sustentável surgiu, inicialmente, na Confe-
rencia Mundial de Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo e repetida 
nas demais conferencias sobre meio ambiente13. Em 1983 foi criada pela Assem-
bléia Geral da ONU, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, que foi presidida por Gro Harlem Brundtland, na época primeira-ministra 
da Noruega, com o objetivo de sistematizar as problemáticas envolvendo meio 
ambiente e desenvolvimento, elaborando propostas de intervenções e normas de 
cooperação internacional que pudessem orientar políticas e ações internacionais 
nesta matéria. Em 1987 foi lançado o relatório Nosso Futuro Comum, também 
conhecido como relatório Brundtland, que definiu o desenvolvimento sustentável 
como aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibi-
lidades das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades14. Assim, os 
pontos centrais deste conceito de desenvolvimento sustentável tornaram-se base 

11  CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do direito ambiental. Revista de Direito Ambiental, ano 10, n° 38, 
São Paulo, Revista dos Tribunais: abril-junho de 2005, p. 161.
12  CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do direito ambiental. Op. Cit., p. 161.
13  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 6 ed. ampliada, São Paulo: Saraiva, 2005, 
p. 27.
14  WCED. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987.COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AM-
BIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.
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para agenda 21 e importante pauta na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, popularmente conhecida como Rio-92 ou Eco-92, 
a qual solidificou e popularizou o conceito do desenvolvimento sustentável.

O Brasil antecipou-se ao resto do mundo ao  introduzir na Carta Magna de 
1988 o princípio do Desenvolvimento Sustentável, cunhado no caput do art. 225, 
ao dispor o dever constitucional da Poder Público e da coletividade em proteger e 
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Desta forma, este 
princípio projeta a dimensão da pessoa humana no futuro, derrubando a concep-
ção civilista do nascituro15 e projetando-a em gerações futuras, ainda nem mesmo 
gestadas. Destarte, surge uma nova dimensão dos direitos fundamentais que deve 
estar presente ao interpretar vários dos princípios jurídicos dispostos em nosso 
ordenamento. Isto porque, o interesse protegido não é o da atual geração, mas sua 
preservação para as futuras gerações. Não é mais um interesse do indivíduo contra 
o Estado, ou inerente a certa coletividade, mas um interesse difuso e que abrange 
não apenas as atuais, mas as futuras gerações16.

Com o princípio do desenvolvimento sustentável constata-se que os recursos 
ambientais não são inesgotáveis, tornando-se inadmissível que as atividades eco-
nômicas desenvolvam-se alheias a esse fato17. Busca-se com isso a coexistência 
harmônica entre economia e meio ambiente. 

Entretanto, não são poucos que vociferem contra a obrigação de preservar, 
colocando-a em contraste com a necessidade de trabalhar e produzir alimentos 
e outros bens, colocando a posição social em oposição com a ambiental18. Tal 
argumentação, é uma falácia, já que a Constituição pátria (CF/88), em momento 
algum, impede o trabalho e a produção em prol do proprietário, de sua família 
e de todos que trabalham a terra19. Muito pelo contrário, o art. 170, fixa como 
princípios da ordem econômica a função social da propriedade, em seu inciso III, 
e a defesa do meio ambiente, no inciso VI. Enquanto o art. 186 da CF/88 elenca os 
requisitos para que a propriedade rural atenda a sua função social, determinando 
em seu inciso I, o aproveitamento racional e adequado da propriedade, e no inciso 
IV, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Destarte, com base nestes dispositivos constitucional entende-se que a pro-
priedade deve atender também a uma função ambiental20. Apesar da função am-
biental não constar de forma explicita no texto Constitucional, entende-se que a 
proteção conferida ao meio ambiente pela Constituição da República Federativa 
do Brasil, a inserção da defesa do meio ambiente ao lado da função social da 

15  Cunhada pelo Código Civil - Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 
salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.
16  SCAFF, Fernando Facury; TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação e políticas públicas: o ICMS ecológico. Revista 
de Direito Ambiental, ano 10, n° 38, São Paulo, Revista dos Tribunais: abril-junho de 2005, pp. 103 e 104.
17  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. Op. Cit.,  pp. 27 e 28.
18  PETERS, Edson Luiz. Meio ambiente & propriedade rural. Curitiba: Juruá, 2003, p. 134.
19  MIRANDA, João Paulo Rocha de; . GARCIA NETTO, Luiz da Rosa. Reserva legal & direito de propriedade na Amazô-
nia: desapropriação indireta ou função social? Orientador: Prof. Dr. Luiz da Rosa Garcia Netto. Monografia de especiali-
zação apresentada para obtenção de grau de Especialista em Sociedade e Desenvolvimento Regional. Juina: Universidade 
Federal do Mato Grosso, 2005, pp. 38 a 41.
20  CAVEDON, Fernanda de Salles. Função Social e Ambiental da Propriedade. Florianópolis: Visualbooks, 2003, P. 76.
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propriedade como princípios da ordem econômica, e a utilização adequada dos 
recursos naturais como requisito ao cumprimento da função social da propriedade 
rural, passam a caracterizar uma função ambiental inerente à propriedade e intrín-
seca à noção de função social da mesma21.

Desta forma, o princípio em questão não objetiva impedir o desenvolvimen-
to, mesmo sabendo que qualquer atividade econômica representa alguma degra-
dação ambiental. Toda via o que se procura é minimizá-la, pois pensar de forma 
contrária significaria dizer que nenhuma indústria ou atividade econômica que 
venha a degradar o meio ambiente, emitindo gases do efeito estufa por exem-
plo, poderá ser instalada. Definitivamente, não é essa a concepção apreendida do 
texto. O correto é que as atividades sejam desenvolvidas lançando-se mão dos 
instrumentos existentes adequados para a menor degradação possível22. No caso 
em questão há o mecanismo de desenvolvimento limpo, com sigla MDL, criado 
pelo Protocolo de Kyoto, como alternativa de desenvolvimento sustentável, com 
propósito de mitigar as mudanças climáticas. 

4.1.1 Protocolo de Kyoto e MDL

Este tópico não tem a pretensão de esgotar tal assunto, mas apenas de mos-
trar como este acordo internacional vai de encontro ao princípio do desenvolvi-
mento sustentável.

O Protocolo de Kyoto foi o resultado da 3ª Conferência das Partes da Con-
venção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada no Japão, em 
1997, após discussões que se estendiam desde 1990. A conferência reuniu repre-
sentantes de 166 países para discutir providências em relação ao aquecimento 
global. O documento estabelece a redução das emissões de dióxido de carbono 
(CO

2
), que responde por 76% do total das emissões relacionadas ao aquecimento 

global, e outros gases do efeito estufa, nos países industrializados. Os signatários 
se comprometeriam a reduzir a emissão de poluentes em 5,2% em relação aos 
níveis de 1990. A redução seria feita em cotas diferenciadas de até 8%, entre 
2008 e 2012, pelos países listados no Anexo 1. Um aspecto importante do proto-
colo é que apenas os países ricos, do chamado Anexo 1, são obrigados a reduzir 
suas emissões. Países em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, grandes 
emissores de poluentes, podem participar do acordo, mas não são obrigados a 
nada. O conceito básico acertado para Kyoto é o da responsabilidade comum, 
porém diferenciada, o que significa que todos os países têm responsabilidade no 
combate ao aquecimento global, porém aqueles que mais contribuíram histori-
camente para o acúmulo de gases na atmosfera, isto é os países industrializados, 
têm obrigação maior de reduzir suas emissões. Assim, o artigo 12 do Protocolo 
de Kyoto, instituiu o mecanismo de desenvolvimento, também conhecido como 
MDL ou CDM, que é uma medida para promover o desenvolvimento sustentável 

21  CAVEDON, Fernanda de Salles. Função Social e Ambiental da Propriedade.. Op. cit., p. 122.
22  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. Op. Cit., p. 29.
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em países subdesenvolvidos, único dentre os mecanismos de flexibilização que 
prevê a participação das nações em desenvolvimento. O MDL permite que países 
desenvolvidos invistam em projetos de redução de emissões e utilizem os créditos 
para reduzir suas obrigações. Assim,  cada tonelada deixada de ser emitida ou 
retirada da atmosfera poderá ser adquirida pelo país que tem metas de redução a 
serem atingidas. Cria-se assim um mercado mundial de Reduções Certificadas de 
Emissão (RCE)23. 

4.2 Princípio da prevenção ou precaução

O direito ambiental adota o princípio da prevenção do dano ao meio am-
biente como seu sustentáculo, seu objetivo fundamental, visto que os danos am-
bientais, na maioria das vezes, são irreversíveis e irreparáveis, sendo, portanto, 
necessário sua prevenção24.

Embora o termo precaução possa parecer um sinônimo de prevenção, a ma-
joritária doutrina jusambiental entende que a idéia de precaução é mais ampla 
que a de prevenção, posto que exige uma atuação racional, para com os bens am-
bientais e com a mais cuidadosa apreensão dos recursos naturais, que vai além de 
simples medidas para afastar o perigo25.

Assim, o princípio da precaução objetiva prevenir já uma suspeição de 
perigo ou garantir uma suficiente margem de segurança da linha de perigo. 
Seu trabalho está anterior à manifestação do perigo26. Tal princípio tem foro 
constitucional, expresso na posição asseverada no § 1º, inciso IV, do art. 225 
da CF/88, onde se adotou a obrigatoriedade da realização do estudo de impac-
to ambiental (EIA) para toda atividade potencialmente causadora de degrada-
ção ambiental27:

Destarte, no princípio da prevenção previne-se porque se sabe quais as con-
seqüências de se iniciar determinada ato, prosseguir com ele ou suprimi-lo. O 
nexo causal é cientificamente comprovado, é certo, decorre muita vezes até da 
lógica. No princípio da precaução previne-se porque não se pode saber quais as 
conseqüências que determinado ato, ou empreendimento, ou aplicação científica 
causarão ao meio ambiente no espaço e/ou no tempo, quais os reflexos ou conse-
qüências. Há incerteza científica não dirimida28.

Assim, tal princípio é fundamental a proibição do uso de fogo nas florestas 

23  ENTENDA o protocolo de Kyoto. Revista Época on line. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,
EPT908417-1655-1,00.html . Acessado em 3 abr. 2008.
24  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. Op. Cit., p. 39.
25  CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do direito ambiental. Op. Cit., p. 163.
26  DENARI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. In BARROS, Felipe Luiz Machado. Biodiversidade e desenvolvi-
mento sustentável. Aspectos teóricos da proteção legal brasileira ao patrimônio genético. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 
44, ago. 2000, p. 6.
27  MELLO, Amaitê Iara Giriboni de. Organismos Geneticamente Modificados e a Exigência Constitucional da Realização 
do Estudo de Impacto Ambiental. In BARROS, Felipe Luiz Machado. Biodiversidade e desenvolvimento sustentável. As-
pectos teóricos da proteção legal brasileira ao patrimônio genético. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 44, ago. 2000, p. 6.
28  MACHADO, Paulo Affonso Leme; MARCHI, Isabela Helena de.. Princípios do direito ambiental. Disponível: http://
www.ecoambiental.com.br/mprincipal/principios.htm. Ecoambiental..
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e demais formas de vegetação, bem como para a criminalização deste, dispostos, 
respectivamente, no artigo 27 do Código Florestal e artigo 41 da Lei de Crimes 
Ambientais, como será abordado mais adiante.

4.3 Princípio da ubiqüidade

No princípio da ubiqüidade, no âmbito do direito ambiental, o bem ambien-
tal é onipresente, de forma que uma agressão ao meio ambiente em determinada 
localidade é capaz de trazer reflexos negativos a todo o planeta Terra e, conse-
qüentemente, a todos os povos e a todos os indivíduos, não só para os membros da 
espécie humana, mas para todas as espécies habitantes do planeta29. 

A idéia de ubiqüidade liga-se a de onipresença, ou seja, a faculdade de estar 
em todos lugares ao mesmo tempo e ainda ao fato de que o homem é um ser espe-
cial dentre os demais seres vivos. Destarte, a inspiração principiológica possui seu 
foco na visão holística e não, como pode parecer, na meramente antropológica, 
posto que, o homem é o centro das atenções das ciências, mas deve se proteger 
a vida do grupo, por meio de ações macroscópicas e não apenas aos indivíduos 
considerados isoladamente30. Assim, o princípio da ubiqüidade ensina que o pa-
trimônio ambiental há de ser respeitado em razão de uma premissa essencial: a 
sobrevivência da espécie humana.

Desta forma, as queimadas realizadas na Amazônia brasileira não afetam 
apenas esta região, mas todo o planeta, não só com a poluição e fumaça, mas prin-
cipalmente com a elevação das emissões de gases do efeito estufa, contribuindo, 
assim, para o aquecimento global.

4.4 Princípio da cooperação

Entende-se, por cooperação, a atividade conjunta e solidária dos diversos 
Estados em prol da preservação do meio ambiente o que implica de certo modo 
na renúncia de parte da soberania de cada um, buscando o combate eficaz aos 
efeitos devastadores de atividades nocivas31. Aqui faz-se necessário uma obser-
vação importante. Em humilde exegese, entende-se que o princípio da cooperação 
atinge não à soberania territorial, mas sim à soberania ambiental, impondo limites 
à degradação ambiental.

Assim, a preservação da vida no planeta, bem como de uma sociedade sem 
tantas desigualdades e da vida digna em comunidade são situações que apenas 
alcançar-se-ão com a participação de cada um. Daí a importância da cooperação 
entre os povos da forma mais ampla possível, para que alcance a necessária eficá-

29  CHIARINI JÚNIOR, Enéas Castilho. Noções introdutórias sobre Biodireito . Jus Navigandi, Teresina, a. 8, n. 424, 4 set. 
2004. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5664, p. 1.
30  CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do direito ambiental. Op. Cit., pp. 174 e 175.
31  LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2000, p. 48 In CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do direito ambiental. Revista de Direito Ambiental, 
ano 10, n° 38, São Paulo, Revista dos Tribunais: abril-junho de 2005, p. 173.
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cia, não se restringindo apenas as parcerias entre países, mas sim num entrelaçar 
de mãos entre todos os habitantes do planeta32.

O princípio da cooperação deve ser relativisado em função das condições 
de cada país, o que é denominado de princípio da igualdade material. Assim, os 
países têm responsabilidades ambientais comuns, mas diferenciadas, segundo seu 
desenvolvimento e sua capacidade. Muitos países pobres não podem direcionar 
uma parte sequer de seu patrimônio para aplicação na área de preservação, pre-
venção ou recuperação ambiental, uma vez que outros graves problemas, como de 
saúde, educação e fome assolam toda a nação. Desta forma, impossível imputar-
se grau de responsabilidade idêntico para entes que estejam em situações dife-
rentes33. Trata-se do princípio da igualdade material, que deve reger as relações 
internacionais também, sob pena de latente injustiça.

Com tal princípio desenvolveu-se, mais ainda, as cooperações internacionais 
em matéria ambiental, principalmente na Amazônia. Assim o Brasil é um país sui 
generis, visto que, ao mesmo tempo que coopera com países africanos, por exem-
plo, recebe cooperação internacional. No caso das queimadas há um bom exem-
plo, a Cooperação italiana, em um programa bilateral entre os governos brasileiro 
e italiano, desenvolve, desde 1999, projetos na Amazônia brasileira com intuito de 
prevenir e controlar os incêndios na floresta amazônica.

4.4.1 Cooperação Italiana e o Programa Bilateral Brasil e Itália

Como exemplo do princípio da cooperação entre Estados para a mitiga-
ção das queimadas, a direção geral da Cooperação Italiana ao Desenvolvimento 
desenvolveu, entre 1999 a 2006, o Programa de Prevenção e Controle dos In-
cêndios na Floresta Amazônica, conhecido como Programa Fogo, o qual atuou 
em trinta e quatro municípios, nos territórios denominados de arco do desma-
tamento da Amazônia, em três dos nove Estados que compõem a região ama-
zônica, tais como Acre, Mato Grosso e Pará, a fim de mitigar as queimadas e, 
máxime, os incêndios na floresta amazônica. O Programa, em questão, integrou 
ações de emergência e de desenvolvimento sustentável, através de atividades 
de capacitação e fomento de alternativas ao uso do fogo. Além disso, o mesmo 
atuou mediante o desenvolvimento de metodologias participativas, com a finali-
dade de promover protocolos municipais de prevenção e controle dos incêndios, 
bem como políticas públicas direcionadas para a prevenção e para o controle da 
utilização do fogo nas práticas agrícolas, com propósito de diminuir não só as 
queimadas, mas, principalmente os incêndios florestais, minimizando, assim, a 
contribuição da combustão da floresta amazônica para o efeito estufa e, conse-
qüentemente, o aquecimento global.

Devido aos resultados obtidos, o governo brasileiro, considerando o Pro-

32  CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do direito ambiental. Op. Cit., pp. 173 e 174.
33  BARROS, Felipe Luiz Machado. Biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Aspectos teóricos da proteção legal 
brasileira ao patrimônio genético. Op. Cit, p. 5.

Vol I-Profiss-book.indb   840 5/14/08   9:47:25 AM



841Teses de Profissionais / Independent Papers

grama Fogo um exemplo de sucesso no âmbito das estratégias adotadas para a 
defesa da floresta Amazônica, expressou, mediante o Ministério do Meio Ambien-
te brasileiro, à competente Agência brasileira de Cooperação do Ministério das 
Relações Exteriores, o interesse de estender o referido programa para um número 
sempre maior de municípios localizados na região amazônica, através da difusão 
do conhecimento gerado para técnicos e líderes comunitários da Amazônia, a fim 
de formar multiplicadores.

Diante da manifestação cooperativa de países amigos e do princípio da coo-
peração, surgiu, neste ano, o programa de formação técnica sobre as alternativas à 
utilização do fogo em áreas prioritárias na região amazônica, também conhecido 
como Programa Amazônia Sem Fogo, o qual consubstancia-se em uma iniciativa 
de cooperação bilateral entre os governos brasileiro e italiano. O Presente projeto 
tem o propósito de difundir as iniciativas e experiências de prevenção e controle 
das queimadas de oito anos de trabalho, geradas no Programa Fogo, a fim de que 
este, nos anos futuros, possa ser internalizado na políticas públicas municipais, 
estaduais e federais.

Destarte, fica claro como a cooperação de Estados procura salvaguardar interes-
ses difusos, e não desta ou aquela nação, visto que, pelo princípio da ubiqüidade, os 
danos causados pelas queimadas e efeito estufa atingem todo o planeta. Diante disso, 
a exemplo da cooperação italiana, as ações de cooperação devem ser locais, porém por 
motivações globais, mas sem interferir na soberania territorial das nações.

5. O FOGO NA CULTURA REGIONAL E NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO

A utilização do fogo na região amazônica é pratica antiga e faz parte de uma 
lógica econômica e cultural que pertence tanto ao pequeno produtor rural quanto 
ao grande latifundiário, sendo uma crença comum o fato que o uso deste método 
nas práticas agrícolas seja indispensável para a recomposição dos nutrientes do 
solo e para o combate aos parasitas do pasto. Assim o fogo está culturalmente ar-
raigado na cultura rural regional, sendo considerado um meio prático e econômico 
para a limpeza dos terrenos, especialmente nas áreas onde a agricultura familiar 
não tem o apoio da mecanização, nem o suporte técnico para o desenvolvimento 
das práticas de manejo integral da propriedade rural.

Contrariamente ao pensamento comum, se delineia a realidade amazônica 
na qual o fogo aparece como principal responsável pelos problemas ambientais 
sociais e econômicos da região. Além de provocar danos à saúde humana, destrói 
permanentemente a estrutura originária da floresta e provoca perdas enormes na 
população dos fungos e das bactérias que compõe e compactam o extrato superfi-
cial do solo, empobrecendo, assim, os terrenos que se tornam frágeis e sujeitos à 
degradação e à erosão.

O Brasil perde anualmente uma área de floresta equivalente a 26.000 km² em 
razão de desastres ambientais provocados pelo fogo, ocupando, assim, o quarto 
lugar no ranking dos países responsáveis pela emissão de gases que contribuem 
para o efeito estufa.
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Embora os fatores que originam o aparecimento dos incêndios sejam múl-
tiplos, a utilização deste elemento por parte do homem continua sendo a causa 
desencadeante deste fenômeno. Portanto, o direito ambiental, com seus princípios 
e fundamentos próprios, precisa ser entendido como um dos instrumentos a inibir 
a prática das queimadas na Amazônia.

Desta forma, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81), 
a Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88), promulgada em 1988, 
a Lei dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) e o Decreto Federal n° 2.661/98, 
constituem importantes marcos da legislação ambiental brasileira. Esta constante 
construção legislativa, com fim de salvaguardar o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações, tem contribuído na luta contra 
a impunidade na esfera do direito ambiental. Isto porque, outrora, grande parte 
das penalidades administrativas decorrentes das queimadas, quando impostas aos 
infratores pelos órgãos ambientais, eram anuladas judicialmente por falta de uma 
base legal. Tal fato ocorria pois, até então, fazer fogo, sem as devidas precauções, 
em florestas e demais vegetações, constituía apenas contravenção penal, forma 
jurídica mais branda que o crime, a qual era punível com 3 (três) meses a 1 (um) 
ano de prisão simples e/ou multa de 1 (um) a 100 (cem) vezes o salário mínimo 
vigente no local da infração, conforme art. 26, alínea “e”, do Código Florestal 
(Lei 4.771/65).

Embora houvesse, ainda, o art. 27 do Código Florestal proibindo o uso do 
fogo nas florestal e demais formas de vegetação, salvo quando autorizado pelo 
Poder Público para práticas agropastoris ou florestais, este não estava regulamen-
tado, não havendo sansão para tal conduta.

5.1 Queimadas Ilícitas: Crime ou Contravenção Penal?

Contudo, o mencionado dispositivo que enquadrava o uso indiscriminado 
do fogo como contravenção foi, pelos menos em parte, revogado pelo art. 41 
da Lei dos Crimes Ambientais, a qual veio a criminalizar a conduta de provo-
car incêndio em mata ou floresta. Desta forma, quanto à conduta de provocar, 
intencionalmente ou não, incêndio em mata ou floresta, é patente que seu tipo 
penal esteja disposto no art. 41 da Lei de Crimes Ambientais. Entretanto, surge 
aí algumas questões. E o incêndio causado em outra forma de vegetação, que 
não mata ou floresta? Será que este dispositivo da Lei de Crimes Ambientais 
pode ser extensivamente interpretado, alcançando demais formas de vegetação? 
Ou teria que ser aplicado o disposto no art. 26, alínea e, do Código Florestal, 
enquadrando o incêndio provocado em vegetação diversa de mata ou floresta, 
como simples contravenção penal?

A interpretação do art. 41 da Lei dos Crimes Ambientais de forma extensiva, 
a fim de abranger os incêndios causados em outras formas de vegetação parece 
um equívoco jurídico, visto que o caput deste dispositivo limita o núcleo do tipo 
penal para o ato de provocar incêndio em mata ou floresta. Destarte, data vênia, 
a exegese mais adequada, para tipificar tal conduta como crime, não deixando-
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a impune, fundamenta-se no decreto n° 2.661/98, que regulamenta o parágrafo 
único do art. 27 do Código Florestal, o qual abre a possibilidade do uso do fogo 
em práticas agropastoris ou florestais, desde que devidamente autorizada. Assim, 
o art. 25 do referido decreto sujeita seus infratores à penalidades previstas na Lei 
dos Crimes Ambientais e nos artigos 14 e 15 da Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente. 

Desta forma, qualquer infrator de norma disposta no decreto 2.661/98, 
incluindo aqui aquele que coloca fogo nas florestas e demais formas de vegeta-
ção, para práticas agropastoris ou florestais, sem a devida autorização do Poder 
Público e/ou sem as devidas observância legais, fica sujeito às penalidades do 
art. 15, da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que impõem ao poluidor 
que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver 
tornando mais grave situação de perigo existente, pena de reclusão de 1 (um) a 
3 (três) anos e multa.

5.2 Concurso de crimes

Deve-se ressaltar que aqui pode haver concurso material ou formal de crimes. 
O concurso material se dá quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes, conforme art. 69 do Código Penal brasileiro.

De forma, a exemplificar, se, hipoteticamente, um pecuarista colocar fogo 
em sua pastagem sem as devidas autorizações e precauções legalmente instituí-
das, estará, ao descumprir o decreto 2.661/98, com esta ação, cometendo o crime 
de expor a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal ou de tornar mais 
grave situação de perigo existente, tipificado no art. 15 da Lei 6.938/81. Porém, se 
este pecuarista não controlar o fogo e este gerar um incêndio na mata ou floresta, 
por omissão, cometerá o crime tipificado no art. 41 do Código Florestal. Desta 
forma, com uma ação e uma omissão, o agente cometerá dois crimes.

Já o concurso formal de crimes é quando o autor, com uma só ação ou omis-
são, pratica dois ou mais crimes, conforme art. 70 do Código Penal brasileiro. 

Assim, no mesmo exemplo anterior, porém com a diferença que o pecuarista 
não tenha se omitido, mas, pelo contrário, tenha, desde o início, tentado contro-
lar a queimada, mas esta tenha fugido de seu controle e tornado-se um incêndio 
florestal, este autor, ao descumprir o decreto 2.661/98, com uma única ação, terá 
cometido os crimes de expor a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal 
ou de tornar mais grave situação de perigo existente, tipificado no art. 15 da Lei 
6.938/81 e de provocar incêndio em mata ou floresta, tipificado no art. 41 do Có-
digo Florestal. Desta forma com uma única ação, o agente cometerá dois crimes.

5.3 Queimada Controlada

A fim de regulamentar o parágrafo único, do art. 27, do Código Florestal, o 
decreto presidencial 2.661, de julho de 1998, inovou ao prever e definir a queima-
da controlada, em seu art. 2°, como a forma de emprego do fogo a ser permitida 
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para as práticas agropastoris e florestais, e para fins de pesquisa científica e tecno-
lógica, em áreas com limites físicos previamente definidos.

Para tanto, o decreto dispõem, em seus arts. 4° e 5°, que os produtores de-
vem obter autorização prévia dos órgãos ambientais, integrantes do SISNAMA, 
antes da realização de qualquer tipo de queimada. Para tanto, devem cumprir 
uma série de requisitos, como a comunicação formal aos confrontantes, com a 
necessária antecedência, da data prevista para a queimada, preencher um formu-
lário com informações sobre a natureza da queimada e comprovar a propriedade 
ou justa posse da área onde a queimada vai ser realizada, além de indicar ter 
capacidade para fazer aceiros de, no mínimo, 3 (três) metros ao redor da área e 
dispor de pessoal treinado e de equipamentos para evitar a propagação do fogo 
fora dos limites estabelecidos. Cumprido estes requisitos, devem requerer ao ór-
gão ambiental competente do SISNAMA, por meio da comunicação de queima 
controlada, a emissão de autorização de queima controlada. 

Diante do requerimento de queima controlada, o art. 6° do referido decreto 
prevê que os órgãos ambientais devam expedir as autorizações no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias após a solicitação. Passado este prazo, havendo o silêncio ou 
inércia do órgão ambiental competente,  fica o requerente autorizado a realizar 
a queima controlada, salvo em áreas sujeitas à vistoria prévia.

No dispositivo seguinte, art. 7°, fica claro a necessidade de vistoria prévia 
em áreas que contenham restos florestais e/ou limítrofes a áreas de proteção. 
Destarte, na Amazônia, a grande maioria das queimadas feitas são aquelas re-
alizadas após a derrubada da mata, contendo, assim, restos florestais. Portanto, 
a maioria destas teria de ser vistoriada previamente. Desta forma, para cumprir 
essa parte do decreto, os órgãos ambientais teriam de ter capacidade de visto-
riar, previamente, centenas de milhares de propriedades a cada ano em toda a 
região. 

5.4 Queimada Coletiva Comunitária

O decreto presidencial 2.661, de julho de 1998, também inovou ao reco-
nhecer a queimada coletiva comunitária ou solidária, assim entendida como a 
operação realizada em conjunto por vários produtores, mediante mutirão ou outra 
modalidade de interação, abrangendo simultaneamente diversas propriedades fa-
miliares contíguas, desde que o somatório das áreas onde o fogo será empregado 
não exceda quinhentos hectares.

5.5 Queimada e Poluição

A Lei dos Crimes Ambientais tipifica a conduta de causar poluição em ní-
veis que afetem a saúde humana ou gerem impactos deletérios à fauna e flora, 
conforme disposto no seu art. 54. Entretanto, em regra geral, as queimadas geram 
poluição em níveis que afetam a saúde humana, logo seriam estas criminosas? 
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Luís Carlos Silva de Moraes34 esclarece a questão ao lembrar que uma atividade 
não pode ser lícita e criminosa ao mesmo tempo. Portanto, no caso de queimadas, 
fogo controlado, se autorizadas por ato do Poder Público, só poderão ser conside-
radas ilícitas, como exceção, quando não respeitarem às normas de licenciamento 
ambiental.

6. VISÃO HOLISTICA DA PROBLEMÁTICA

Embora o direito ambiental brasileiro, com seus princípios, fundamentos e 
legislações, possua um forte caráter instrumental para mitigação das mudanças 
climáticas, principalmente no que tange às queimadas, este não pode ser entendi-
do como uma solução isolada. Para que o direito ambiental se expresse em todo 
o seu potencial, faz-se necessário medidas estruturantes a serem, paralelamente 
implantadas. Isto é, não basta o Estado se fazer presente na Amazônia apenas 
de forma repressiva, é necessário que também haja assistência técnica e crédito 
voltados ao desenvolvimento sustentável sem o uso do fogo, bem como educação 
ambiental e informações.

Destarte, para a diminuição das queimadas, faz-se necessário a atuação pa-
ralela entre a educação ambiental e a ação repressiva, impondo sanções adminis-
trativas, civis e penais aos agentes das queimadas ilícitas. Só assim, a Amazônia 
brasileira e seus habitantes poderão respirar adequadamente.

7. CONCLUS  ARTICULADAS

7.1 O direito ambiental consubstancia-se em uma valiosa ferramenta para mitiga-
ção das mudanças climáticas, decorrentes do efeito estufa, que tem as queimadas 
da floresta amazônica brasileira como uma de suas principais causas.

7.2 Para a diminuição das queimadas faz-se necessário uma visão holística da pro-
blemática, impelindo à questão uma atuação paralela entre a educação ambiental 
e a ação repressiva, impondo, quando necessário, sanções administrativas, civis e 
penais aos agentes das queimadas ilícitas.

7.3 O princípio da cooperação é amplamente utilizado na Amazônia brasileira, 
por conta de diversas contribuições ao governo brasileiro de cooperações interna-
cionais, com por exemplo a italiana, a fim de salvaguardar o meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, sem, para tanto, afetar a respectiva soberania nacional.

34  MORAES, Luís Carlos Silva de Moraes. Código florestal comentado: com as alterações da lei dos crimes ambientais, 
Lei n° 9.605/98. São Paulo: Atlas, 2002, p. 216.
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1. INTRODUÇÃO

A preocupação da humanidade pela conservação de certas espécies e ecos-
sistemas é basicamente tão antiga quanto a própria civilização: há menções de 
regulamentos para tal na antiga babilónia, Egito e Índia1. Já a biodiversidade – 
considerada em toda sua amplitude - passou a ser considerada um bem jurídico 
relevante apenas contemporaneamente. 

Desde o início do século passado, a conservação/preservação do ambiente foi 
objeto de vários instrumentos internacionais, mas que muitas vezes eram documen-
tos declarativos, sem valor jurídico obrigatório - Soft law - e, além isso, estes ins-
trumentos internacionais não mencionavam o conceito de diversidade biológica. Os 
tratados internacionais – isto é, vinculativos - tinham natureza setorial e regional2, o 
que provocava grandes lacunas, já que tinham um objeto muito restrito e centravam 
seus esforços na proteção de determinados habitats, certas espécies e nas ameaças 
para espécies em perigo. Ao contrário, quando o objeto era amplo, estava circunscri-
to a certas regiões do globo e, muitas vezes, não abordava a proteção e a restauração 
de maneira completa, a fim de evitar a perda da biodiversidade. Os tratados até 
então, ou seja, antes da Convenção para a Diversidade Biológica, tinham um viés 
utilitarista ou mesmo econômico, já que a preservação/conservação de determinada 
região ou espécie se justificava por sua utilidade ao homem. 

Pode-se definir biodiversidade como a riqueza de espécies, a diversidade das 
formas de vida na Terra3; a proteção engloba os seres viventes da água, ar, solo e 
subsolo, daí dizer que o Convênio sobre a biodiversidade - firmado na Conferên-
cia das Nações Unidas de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 5 
de Junho de 1992) - tem uma dimensão planetária e supranacional.

1  LYSTER, S. International Wildlife Law, 1985 apud SALOM, José Roberto Pérez. Recursos Genéticos, biotecnologia 
y derecho internacional, – La distribución justa y equitativa de beneficios en el Convenio sobre Biodiversidad. Navarra, 
2002, p 59.
2  A este respeito MARQUES, Viriato Soromenho. A internacionalização das questões ambientais e o futuro da diplomacia 
ambiental In: Textos, Ambiente e consumo, Lisboa, 1996, pp. 59-76, p 3; DUARTE, Maria Manuela dos Anjos. Opções 
ideológicas e política ambiental, Coimbra: Almedina, 1999, p 17; KISS, Alexandre. Direito Internacional do Ambiente, In: 
Textos, Ambiente e Consumo, Lisboa,  1996, p 79 e ss.
3 BILDERBEEK, Simone. Biodibersity and international Lal- The effectiveness of International Environmental Law, 
1992, p 5.
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Os recursos genéticos sempre foram concebidos como um patrimônio co-
mum de acesso livre e gratuito na seara da cooperação científica entre as nações e 
em proveito de toda a humanidade. Assim, durante séculos, os usuários provenien-
tes dos países industrializados buscaram e utilizaram amostras vegetais, animais 
e microbianas, provenientes dos estados em desenvolvimento, a partir das quais 
descobriram e posteriormente comercializaram produtos e processos biológicos. 
Apesar disso, estes estados (os fornecedores) raramente perceberam qualquer be-
nefício ou compensação pela contribuição nas amostras. Nos últimos anos, esta 
percepção de acesso livre e gratuito foi abandonada por outra que considera tais 
recursos suscetíveis à exploração e juridicamente sujeitos aos direitos soberanos 
dos estados.

Não obstante, a Convenção para a Biodiversidade mostra-se também um 
pouco débil no que tange à sua tentativa de adequar e conciliar o direito de contra-
tos, o direito de propriedade intelectual/industrial – DPI’S e o direito do ambiente, 
isto é, ao tentar equacionar a conservação da biodiversidade e os contratos multi-
laterais geridos pela Organização Mundial do Comércio – OMC que possuem um 
viés ambiental.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E JURÍDICA DA PROTEÇÃO À FAUNA E À FLORA

Na atualidade há dois tipos de tratados multilaterais: o umbrella treaty e os 
tratados (e/ou convenções)-quadro, sendo que uma série de fatores pode ajudar a 
pôr em prática as palavras de um tratado internacional ou, ao contrário, deixá-lo 
patinar no campo das intenções4. Alguns acordos são facilmente transponíveis 
para a legislação interna dos países, criando-se penalizações concretas para quem 
não os cumprir. As dificuldades aumentam na medida em que os acordos impli-
cam modificações mais profundas nas relações econômicas e sociais. Nos proble-
mas ambientais de dimensão global, encontram-se exemplos sugestivos.

No caso da biodiversidade, optou-se por uma convenção-quadro ou convê-
nio marco sob o qual se assentariam todos os instrumentos internacionais na ma-
téria de preservação de espécies, ecossistemas e recursos genéticos, reforçando 
estes instrumentos, sem substituí-los nem esgotando sua eficácia. Traçaram-se 
diretrizes em nível internacional que as partes contratantes devem levar em conta 
no desenvolvimento do respectivo direito interno e na política de implementação 
de seus objetivos podendo, ainda, ser esta Convenção adicionada com protocolos 
que tratem de matéria mais específica.

Relativamente à evolução dos instrumentos ou tratados que objetivavam 
a conservação/preservação da fauna e da flora podemos citar o Convênio para 
assegurar a conservação de diversas espécies da fauna silvestre inofensivas ou 
úteis ao homem na África, (Londres,1900) e que nunca foi colocado em práti-
ca; o Convênio para a proteção dos pássaros úteis à agricultura (Paris, 1902); a 

4  GARCIA, Ricardo. Avanços e recuos nos tratados internacionais de ambiente. In: Janus, anuário de relações exteriores: 
2002 – Lisboa, pp 44-45, p 44.
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Convenção internacional sobre a regulamentação da pesca à baleia (Washington, 
1946); a Convenção para a proteção das novas variedades vegetais -convenção 
UPOV (Paris, 1961- houve revisões posteriores); a Declaração de Estocolmo e 
Plano de Ação (Estocolmo, 1972); a Convenção sobre o Comércio Internacional 
de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora – CITES (Washington, 1973); o Con-
vênio relativo à proteção da vida silvestre e o meio natural na Europa (Berna, 
1979); a Carta Mundial da Natureza, das Nações Unidas, assinada em 1982; o 
Encontro Internacional para os Recursos Fitogenéticos - IIRF, de 1983; o Acordo 
para Conservação da Natureza e Recursos Naturais, assinado em Kuala Lumpur, 
em 1985; o Informe sobre o meio ambiente e sua problemática mundial até o ano 
2000 e mais adiante, Nosso Futuro Comum, também conhecido como Informe 
Brundland, 1986.

3. A CONVENÇÃO PARA A BIODIVERSIDADE

3.1 Aspectos Gerais

As espécies deveriam ser conservadas porque existem e porque sua existên-
cia é a expressão atual de um processo histórico contínuo, de imensa magnitude. 
Alguns juristas opinam que as espécies individuais possuem valor intrínseco e 
afirmam que o homem tem a obrigação moral de evitar que as espécies, habitats 
e ecossistemas desapareçam, ou seja, reconhece-se, assim, o direito de existir de 
outras formas de vida sem se ter em conta a utilidade que estas formas podem ter 
para o homem.

O processo de tomada de consciência para a preservação/conservação cul-
minou na adoção da Convenção/Convênio sobre a Diversidade Biológica – CDB, 
que foi adotada por uma Conferência Intergovernamental ad hoc em 22 de Maio 
de 1992 em Nairobi (Kenya), aberta à assinatura em 5 de Junho de 19925 – por 
ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, RIO 92 - e entrou em vigor em 29 de Dezembro de 1993, para as primeiras 
30 partes, após ratificação, aceitação, aprovação ou adesão do trigésimo estado 
parte. Para as outras partes, após esta data, entrará em vigor 90 dias depois da data 
que a parte depositar seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou ade-
são (de acordo com o disposto no artigo 36). A CDB tem 188 partes atualmente6. 
Deve-se ressaltar que o artigo 37 da CDB dispõe sobre a proibição de que sejam 

5  Ao todo, 7 sessões de negociação e 6 versões do projeto – o último datado de maio de 1992 – foram necessários para 
gerar a convenção (UNTERMAIER, Jean. La convention de Rio sur la conservation et l’utilization durable de la diversité 
biologique. In: Droit de l’environnement et développement durable sous la direction de Michel Prieur, Stéphane Doumbé-
Billé. Limoges, Pulim, 1994, p 104).
6  Os EUA se recusaram a assinar o tratado quando da sua abertura para assinatura no Rio de Janeiro; foi o único país desen-
volvido que se opôs (alegaram disposições quanto ao sistema de financiamento, o tratamento dos direitos de propriedade 
intelectual e industrial, a transferência de tecnologia e a regulamentação em matéria de biossegurança, acesso aos recursos 
genéticos. Usaram também argumentos conservacionistas de que a convenção não favorecia a conservação da biodiversi-
dade). Na administração Clinton foi assinado, mas não foi possível sua ratificação devido à oposição de grupos de pressão 
da indústria biotecnológica e à maioria republicana no senado. A Comunidade européia fez também críticas no sentido 
conservacionista, porém mais brandas e, por fim, assinou o Convênio no Rio de Janeiro.
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feitas reservas (ou seja, o estado parte se compromete com todo o conteúdo da 
convenção, sem ressalvas).

A CDB é, pois, um instrumento internacional de âmbito universal que visa a 
conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos recursos biológicos e 
a participação justa e equitativa dos benefícios derivados dos recursos genéticos. 

O conceito de biodiversidade é um neologismo; significa, em última análise, 
a universalidade dos seres vivos do nosso planeta e de todas as suas variações ge-
néticas7 e tem suas origens em 1980, quando certos autores empregaram o termo 
sem dar sua definição8. A CDB a define como a variabilidade de organismos vivos 
de qualquer fonte, incluídos os ecossistemas terrestres e marinhos e outros ecos-
sistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte; compreende 
a diversidade dentro de cada espécie, entre as espécies e dos ecossistemas9. Se 
trata de um conceito bastante amplo, abstrato e constitui, assim, uma idéia marco 
ao grau de variedade no seio da natureza, pois é a variedade da vida em todas as 
suas formas, níveis e combinações10. 

A biodiversidade é hoje um bem jurídico protegido e os direitos e deveres 
referidos à biodiversidade só poderão ser exercitados sobre seus componentes 
tangíveis, isto é, sobre ecossistemas, populações, espécies ou material genético, 
mas o principal problema colocado para a busca de um tratamento jurídico da bio-
diversidade reside em sua significação. Já nas reuniões preparatórias a Rio-92, os 
países desenvolvidos11 sustentavam a tese do livre acesso, ainda que remunerado, 
aos bancos de germoplasma, argumentando que plantas e animais são res nullius, 
e que a biodiversidade é res communis. Na matéria, os textos internacionais ou 
internos não apontam grande clarificação. Segundo Marie-Angéle Hermitte, para 
que os seres vivos deixassem de ser objeto de direito, seria necessário que eles 
passassem a ser verdadeiros sujeitos de direito12. A sugestão é receber a biodi-
versidade no plano jurídico ou, em todo o caso, no plano da técnica jurídica: o 

7  DE LUCCA, Newton. Alguns aspectos jurídicos da Biodiversidade. In: Revista Portuguesa do Direito do Consumo, 
Coimbra, n20 (1999) p 44-89, pp 46 e ss.
8  “La diversité biologique (…) est inventée, dans les vingt derniéres annés, par les biologistes de la tradition naturaliste, en 
l’occurrence les zoologistes, les botanistes, les écologistes et les paléobiologistes”. NAIM-GESBET, Eric, Les dimensions 
scientifiques du droit de l’environnement, Bruxelles, Vupress, 1999, p 533.
9  A definição jurídica dada pela CDB está conforme à definição científica, tanto no que concerne à variabilidade genética 
fonte da evolução quanto no que concerne aos três níveis da diversidade biológica: genético, específico e ecológico. 
NAIM-GESBET, Eric. Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement, Bruxelles, Vupress, 1999, p 536.
10 Conforme entendimento de Marie-Angele Hermitte (HERMITTE, Marie-Angele. La Convention sur la diversité biolo-
gique, In: Annuaire Française de Droit International, Paris, v 38 (1992)pp 844-870, p 861), nada está previsto para excluir, 
desta definição, o ser humano, biologicamente coberto pelas definições dadas sendo que muitos cientistas acreditam que as 
populações humanas autóctones, caso extintas, constituirão uma perda científica considerável. Não obstante, na segunda 
reunião ordinária da COP adotou-se a decisão II/11, que expressamente exclui os recursos genéticos de origem humana 
do âmbito da CDB.
11  De acordo com ARCANJO, Francisco Eugênio.Convenção sobre Diversidade Biológica e Projeto de Lei do Senado 306/ 
95: Soberania, propriedade e acesso aos recursos genéticos. In: Revista de Direito Ambiental n7, pp137-157, pp 146 e ss) 
os EUA desejavam que se mantivesse a categoria res nullius em oposição ao status de res communis para os fundos mari-
nhos, ou seja, coisa que a ninguém pertence ou que pertencerá a quem primeiro a encontrar. No caso da CDB, ao contrário, 
os EUA desejavam que fosse res communis.
12  De acordo com a autora (HERMITTE, Marie-Angele. La convention sur la diversité biologique. In: Annuaire Française 
de Droit International, Paris, v 38 (1992) pp 844-, p 847) no projeto anterior à CDB, ao dispor sobre o direito dos orga-
nismos vivos à existência independente das vantagens oferecidas à humanidade, incitava fazer da natureza um verdadeiro 
sujeito de direito que as associações de proteção da natureza teriam vocação para representar em ações na justiça.
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interesse de agir não supõe automaticamente a existência de uma personalidade 
jurídica nem a capacidade de expressão de vontade. No entanto, a personificação 
jurídica da diversidade biológica é um pouco diferente: a noção que faria o objeto 
da subjetivação seria conjuntamente um valor moral e científico e não uma reali-
dade como uma árvore, uma floresta, o solo.

As obrigações das partes contratantes da CDB, no âmbito internacional, se 
traduzem na obrigação de cooperar em matéria de prevenção e redução do impac-
to adverso contra a diversidade biológica de outros estados ou de zonas situadas 
além da jurisdição nacional e incluem a notificação, o intercâmbio de informação, 
consultas e negociação de acordos internacionais na matéria como também a obri-
gação de elaborarem planos conjuntos de emergência.

As zonas não submetidas à jurisdição estatal, como o alto mar, não são in-
cluídas no âmbito de aplicação da CDB; estas zonas, de acordo com o artigo 5, 
serão objeto de cooperação entre as partes contratantes, na medida do possível. As 
disposições da CDB são aplicáveis aos recursos genéticos adquiridos legalmente 
após sua entrada em vigor e não se aplicam aos recursos genéticos de origem hu-
mana, conforme decidido pela Conferência das Partes (vide ref n. 21)

O principal obstáculo, no entanto, para a efetiva aplicação da CDB é a ina-
dequação de disposições e mecanismos que assegurem o cumprimento definitivo 
dos deveres consagrados. São 3 os mecanismos previstos: apresentação de in-
formes pelas partes contratantes, o regime previsto para a solução pacífica das 
controvérsias e a previsão em matéria de responsabilidade por danos à diversidade 
biológica, especificamente contido no artigo 14.2.

3.1.1 Estrutura

A Conferência das Partes – COP - é o órgão supremo, plenário, deliberativo 
e aberto à participação de observadores legitimados ou autorizados, sua função 
básica é o exame da aplicação da CDB, inclusive examinando os informes apre-
sentados pelas partes contratantes. No momento e desde a entrada em vigor da 
CDB todas as decisões se tomam por consenso. A conferência também pode criar 
grupos de trabalho a cargo de certas matérias. 

A Conferência das Partes na CDB atuará como reunião das partes no Protoco-
lo de Biossegurança, entendendo que as decisões adotadas em virtude do protocolo 
só serão adotadas pelas partes deste, isto é, as partes contratantes do CDB não estão 
obrigadas a ratificar futuros protocolos, porém o oposto não é verdadeiro.

O SBSTTA, órgão subsidiário de assessoramento científico, técnico e tecno-
lógico está aberto à participação das partes e é multidisciplinário, intergoverna-
mental. Visa proporcionar assessoramento oportuno sobre a aplicação da CDB.

3.1.2 Responsabilidade comum, mas diferenciada

Quanto ao regime de financiamento da CDB, o princípio norteador é o da 
responsabilidade comum, mas diferenciada; não obstante, a linguagem é vaga e 
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ambígua e não se resolveu o conceito e a determinação dos custos incrementais, 
a quantidade que devem aportar os países desenvolvidos e o método para fixar 
estas contribuições. Mediante o recurso a círculos concêntricos de obrigações, a 
CDB desenha um regime assimétrico entre os estados desenvolvidos, os em vias 
de desenvolvimento, os em transição para uma economia de mercado, etc. Cada 
país assume sua obrigação de acordo com sua capacidade de pagamento e consi-
derando suas prioridades nacionais. Os critérios para cumprimento das obrigações 
financeiras estão dispostos no artigo 21.1. A provisão de fundos administrados 
pelo mecanismo financeiro do CDB terá caráter de subvenção ou se realizará em 
condições favoráveis (empréstimos).

3.1.3 As Orientações de Bonn

As orientações de Bonn são um instrumento facultativo de aplicação da CDB 
que auxilia as partes a elaborar e formular medidas administrativas, legislativas 
e políticas relativas ao acesso aos recursos genéticos e à partilha dos benefícios 
decorrentes da sua utilização. Essas orientações definem igualmente o papel e as 
responsabilidades dos utilizadores e fornecedores de recursos genéticos.

No que respeita à aplicação das orientações, os acordos de transferência de 
materiais e os códigos de conduta das partes interessadas são considerados instru-
mentos essenciais. 

3.2 Os OGM´s e as espécies invasoras ou exóticas 

3.2.1 As espécies exóticas invasoras

Espécies exóticas invasoras não apenas sobrevivem e se adaptam ao novo 
meio, mas passam a exercer processos de dominância sobre a biodiversidade na-
tiva. Alteram características naturais e o funcionamento de processos ecológicos, 
incorrendo em quebra de resiliência de ecossistemas naturais, redução de popu-
lações de espécies nativas e perda efectiva de biodiversidade. Constituem, atual-
mente, a segunda causa mundial de perda de diversidade biológica.

O trânsito de espécies no planeta aumentou intensamente em função do co-
mércio mundial e do fluxo de passageiros no transporte marítimo e aéreo, mas a 
chegada de novas espécies deve-se principalmente a introduções voluntárias para 
uso humano.

Muitas ferramentas de recomendação, diretrizes, códigos de conduta (soft 
law) têm sido promulgados por, entre outros, a FAO – Organização para Alimen-
tação e Agricultura, o Conselho da Europa, etc, mas não há nada que efetivamente 
trate do controle, eliminação e responsabilidade por danos resultantes da introdu-
ção de espécies exóticas13.

13  Sobre espécies exóticas, BIRNIE P. W.; BOYLE A.E., International Law and the environment , International Law and the 
environment, Oxford University Press, 2002, pp 578 e ss.
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A CDB dispõe sobre a questão no seu artigo 8, ‘h’, que convoca as partes a 
prevenir a introdução, a controlar ou erradicar as espécies exóticas que ameaçam 
os ecossistemas, habitats ou espécies, sem oferecer um norte no critério para de-
terminar a ocorrência da ameaça.

A quinta COP tratou especificamente da questão, solicitando ao Programa 
Global de Espécies Invasoras o desenvolvimento de um programa, em articulação 
com a FAO, entre outros, para tratar do problema, incluindo também os Organis-
mos Vivos Modificados – OVM’s.

3.2.2 Os OVM’s – Biopirataria

Os grandes avanços da biotecnologia proporcionam uma nova “domesticação 
de espécies animais e vegetais” e prometem grandes benefícios a todos os povos. 
Não obstante, podem carregar também consigo graves riscos para a saúde humana e 
o equilíbrio ambiental, além de possuírem uma dimensão transfronteiriça evidente. 

A biopirataria é geralmente entendida como qualquer atividade de pesquisa 
ou prospecção sobre os recursos genéticos de um Estado sem uma autorização 
explícita; é a apropriação de um material ou de uma amostra genética e também 
dos conhecimentos tradicionais desenvolvidos pelas comunidades indígenas so-
bre tais materiais14. Diversas vezes são obtidas patentes sobre tais substâncias.

A biopirataria e a tendência das legislações nacionais e do direito internacional 
de reconhecer a patenteabilidade dos organismos vivos modificados15 ou outorgar-
lhes proteção mediante outras modalidades de DPI impuseram um injusto desequi-
líbrio já que coloca de um lado empresas cujos investimentos estão protegidos e, de 
outro lado, as comunidades indígenas, desprotegidas pelo próprio Estado.

4. A CONVENÇÃO PARA A BIODIVERSIDADE E O SISTEMA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 
DO COMéRCIO – WTO/GATT

4.1 Direitos de Propriedade Intelectual, acesso aos recursos biológicos e Transferência 
de Tecnologia

Todo organismo vivo é potencialmente um recurso genético valorável16 que 
implica uma lógica de mercado e põe a questão, por fim, do estatuto jurídico da 

14  SALOM, José Roberto Pérez. Recursos Genéticos, biotecnologia y derecho internacional – La distribución justa y 
equitativa de beneficios en el Convenio sobre Biodiversidad. Navarra, 2002, p 127.
15  De toda forma, há que se considerar que “as especificidades da biotecnologia dificultam a comprovação dos requisitos 
para concessão da patente ou impõem a necessidade de certas adaptações da lei ou em sua interpretação, em razão da 
dificuldade de caracterizar a novidade de inventos biotecnológicos, uma vez que a biotecnologia opera sobre materiais 
vivos, existentes na natureza”. (BOFF, Salete Oro. Patentes na Biotecnologia – invenção versus descoberta. In: Direito da 
Propriedade Intelectual, Estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes, 2006, pp 261-277, p 261).
16  De acordo com CAVALLIN, Paola. La protezione dei diritti di proprietà intelletualle sulle risorse biologiche nel diritto 
internazionale. In: Rivista Giurídica dell’Ambiente, Milano, a14, n.6, 1999 p 973-1005, p 974, o valor potencial dos recur-
sos genéticos representa o motivo dominante na base da conservação da biodiversidade, sobretudo pela ainda desconhecida 
mas pelas inumeráveis propriedades benéficas do material genético.
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diversidade biológica (segundo alguns autores, no entanto, tratar a biodiversidade 
dentro desta lógica seria uma forma de banalizá-la17). Até a CDB, existia um livre 
acesso gratuito ao patrimônio biológico; com o advento da Convenção, a biodiver-
sidade passou a ser preocupação comum da humanidade pois considerou-se que 
tratá-la como patrimônio comum da humanidade18 (como queriam vários países) 
era bastante inadequado por vários motivos, entre eles: quem seria juridicamente 
a humanidade? Certo de que não seria uma categoria jurídica bem estabelecida 
nem tampouco um sujeito de direito; além disso, tocaria a questão da soberania 
dos estados.

De fato, no contexto internacional, colocar os recursos biológicos como pa-
trimônio comum da humanidade significa dar lugar à tragédia dos comuns em um 
nível global devido à ausência de uma autoridade internacional em grau de impor 
a toda comunidade internacional as obrigações vinculantes de conservação19. 

O artigo 3 dita a linha mestra que preside o CDB, diz ele:

“Os Estados, em 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 políticas ambientais, e a responsabilidade de 
assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao 
meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição 
nacional”

 O princípio da soberania permanente dos estados sobre seus próprios re-
cursos naturais é o elemento basilar que define o estatuto da diversidade biológica 
e supõe a submissão dos componentes da biodiversidade aos direitos soberanos 
dos estados; é um marco dentro do qual devem aplicar-se medidas destinadas à 
realização dos objetivos da CDB. Não obstante, temos que a conservação da di-
versidade biológica é interesse comum de toda a humanidade e, assim, nenhum 
estado pode invocar seus direitos soberanos para legitimar uma política econô-
mica e de desenvolvimento contrárias às suas obrigações em relação ao resto da 
comunidade internacional em matéria de meio ambiente.

A CDB constitui-se o primeiro instrumento internacional vinculante no qual 
o princípio da soberania dos estados sobre seus recursos biológicos vem aplicado. 
Seu significado depende em larga medida da exclusividade do direito soberano 
do Estado, ou seja, se realiza plenamente quando o Estado possui de modo pri-

17  Segundo KISS, Alexandre; BEURIER, Jean-Pierre. Droit Internacional de l’environnement. 3 edição, Paris: Pedone, 
2004, p 366, a CDB é marcada por princípios mercantis e por uma ideologia utilitarista e o fato da biodiversidade ser con-
siderada uma preocupação comum da humanidade, tão somente, torna difícil toda discussão sobre seu estatuto jurídico; 
além disso, afirmam os autores, o direito soberano dos estados de a explorar conforme suas políticas ambientais confirma 
sua banalização, tornando-a simples elemento de comércio exterior dos estados. Também no sentido do viés utilitarista 
da Convenção HERMITTE, Marie-Angele. La Convention sur la diversité biologique. In: Annuaire Française de Droit 
International, Paris, v 38 (1992)pp 844-870, p 859.
18  O conceito de patrimônio comum da humanidade foi formulado oficialmente em direito internacional durante a Confe-
rência das Nações Unidas sobre o direito do mar, no início dos anos 70. Em seguida, foram assim também considerados a 
lua e os outros corpos celestes e os recursos minerais dos grandes fundos marinhos.
19  HARDIN, G. The tragedy of the commons. In: International Environmental Law. Vol, I, Great Britain, 2003, pp 35-55, 
pp 35 ss.
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vativo seus recursos biológicos, que são definidos como aqueles componentes da 
diversidade biológica que possuem um valor real ou potencial para o homem; são, 
portanto, elementos bióticos ou de origem biótica. Parece acertado considerar que 
todos os componentes biológicos possuem um valor potencial para a humanidade 
e podem, assim, ser considerados recursos biológicos.

O regime de acesso aos recursos genéticos é um dos pilares da estrutura da 
CDB para assegurar uma participação justa e equitativa nos benefícios deriva-
dos dos recursos genéticos. Entretanto, a CDB não define acesso, não determina 
o significado de consentimento fundamentado prévio ou condições mutuamente 
acordadas nem indica os meios para a tal partilha justa e equitativa dos benefícios. 
Assim, cada parte contratante é livre para delimitar o conceito de acesso de acordo 
com sua legislação nacional. O consentimento fundamentado prévio se entende 
como aquele que se outorga para a realização de uma atividade depois de haver 
recebido ampla informação sobre as razões da atividade, seus procedimentos es-
pecíficos e riscos potenciais e, na CDB, o acesso a recursos genéticos está sub-
metido a este consentimento. As condições mutuamente acordadas referem-se à 
negociação entre a parte detentora do material genético e a parte que deseja fazer 
uso deste material.

Em uma perspectiva jurídica, o tratamento à questão do acesso adequado 
aos recursos genéticos e a transferência apropriada de tecnologia traz novos de-
senvolvimentos ao Direito Internacional, alguns de cunho inovador. Foi impulsio-
nada uma nova forma de cooperação internacional mediante a celebração de uma 
categoria sui generis de contratos internacionais relativos ao acesso aos recursos 
genéticos e distribuição de benefícios; além disso, o regime de financiamento 
corresponde a um modelo inovador cujo objetivo é possibilitar aos estados partes 
em desenvolvimento a aplicação da Convenção.

A transferência de tecnologia no marco da CDB é especialmente útil e po-
deria ter um papel essencial na realização dos objetivos desta, tanto no caso de 
tecnologias convencionais como no caso de tecnologias modernas e recentes. A 
tecnologia é um termo amplo que consiste em um sistema de conhecimentos, 
mecanismos, equipamentos, processos, técnicas, experiência e organização que se 
necessitam para produzir, utilizar e controlar ou regular os bens e serviços e, nos 
últimos anos, passou-se a ressaltar o papel que a transferência de tecnologia pode 
desempenhar na preservação do ambiente; constitui um elemento essencial na luta 
contra as ameaças ambientais, principalmente nos Estados em desenvolvimento. 

No caso da CDB, são objeto do compromisso de assegurar ou facilitar o 
acesso e a transferência, as tecnologias pertinentes para a conservação e a utiliza-
ção sustentável da diversidade biológica e as que utilizam recursos genéticos: o 
alcance da obrigação se limita a estas duas categorias. O acesso e/ou transferência 
devem ser apropriados e não devem causar danos ao meio ambiente. Contudo, não 
há distinção entre tecnologias nas mãos do setor privado e tecnologia de proprie-
dade pública. 

A principal discussão suscitada referente à matéria de tecnologias diz res-
peito ao alcance da obrigação de assegurar ou facilitar o acesso e a transferência 
e suas condições e a incidência dos direitos de propriedade intelectual/industrial 
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na aplicação desta obrigação20. Os direitos de propriedade industrial ou intelectual 
são um dos maiores obstáculos para o acesso à tecnologia e sua transferência em 
benefício dos estados em desenvolvimento. Na problemática relativa à proteção e 
conservação dos recursos biológicos destaca-se o rol dos direitos de propriedade 
intelectual e os outros instrumentos económicos existentes que podem desenvol-
ver-se a favor ou não da conservação da diversidade biológica. Em particular, a 
utilização de um sistema de direitos de propriedade intelectual tomado no sentido 
tradicional, aumenta a discussão entre os países em vias de desenvolvimento e os 
países industrializados. 

O Acordo Geral de Comércio e Tarifas - GATT, tratado multilateral simpli-
ficado (e não um tratado internacional no sentido formal), um acordo contratual 
entre estados, designados, assim, como partes contratantes e não como membros, 
entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1948 em virtude de um Protocolo de Aplica-
ção Provisória. Neste diapasão, o GATT vincula os governos (mas só se aplicaria 
se não fosse incompatível com a legislação em vigor das partes contratantes), mas 
não gera efeitos jurídicos para os cidadãos, não sendo “self-executing” ou direta-
mente aplicável no direito interno21, em que pese a necessidade de cada membro 
adotar normas internas. Mesmo nascendo de um ‘acidente histórico’, até 1994 foi 
o único instrumento multilateral a disciplinar o comércio mundial. Na verdade, 
o GATT subsistiu juridicamente com base no citado Protocolo de Aplicação Pro-
visória (e outros subsequentes) e nunca foi um centro autônomo de imputação de 
direitos e obrigações, nem uma organização internacional dotada de personalida-
de jurídica própria distinta da dos estados contratantes22.

Houve vários rounds de negociações, sendo o último ciclo de negociações 
o do Uruguai, de 1986 a 1993, evidenciando a erosão do GATT e dando origem 
à Organização Mundial do Comércio (que passou a administrar o GATT e nu-
merosos outros acordos). A assinatura dos acordos que puseram fim a este ciclo 
aconteceu na Conferência de Marraquexe, em Abril de 1994 (Acordo que cria a 
OMC, Declarações e Cartas ministeriais).

A OMC, por sua vez, é dotada de personalidade jurídica e capacidade jurídi-
ca necessárias ao exercício das suas funções, estrutura institucional forte, munida 
de mecanismos de resolução de litígios que lhe asseguram eficácia e verdadeira-
mente multilateral e universal, considerando o número de países membros e a área 
geográfica abarcada. Acrescente-se, ainda, que a adesão à OMC implica a vincu-
lação a todos os acordos multilaterais  concluídos no quadro do ciclo Uruguai. 

20  Alguns autores argumentam que a ausência de DPI’s é mais favorável à transferência de tecnologia: as técnicas e os pro-
cessos podem simplesmente ser copiados sem o pagamento de royalties. Outros insistem que um forte sistema de proteção 
aos DPI´s encoraja a invenção e investimentos em tecnologia ambiental. Na prática, pode-se observar que a ausência de 
proteção resulta em corporações multinacionais que patenteiam seus processos e equipamentos evitando investimentos ou 
atividades em países que não têm DPI´S ou que não são subscritores de convenções internacionais de copyright (TINKER, 
Catherine. The futur global conventions: the Biodiversity Convention. In: Droit de l’environnement et développement 
durable sous la direction de Michel Prieur, Stéphane Doumbé-Billé. Limoges, Pulim, 1994 p 89).
21  ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Os princípios estruturantes do Acordo Trips: um contributo para a liberalização 
do comércio mundial. In: Boletim de Ciências Econômicas XLVII, 2004, pp 1-106,  p 9.
22  ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Os princípios estruturantes do Acordo Trips: um contributo para a liberalização 
do comércio mundial. In: Boletim de Ciências Econômicas XLVII, 2004, pp 1-106. p 12 
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É neste novo quadro que é celebrado o Acordo sobre os Aspectos dos Direi-
tos de Propriedade Industrial Relacionados com o Comércio – conhecido como 
Acordo TRIPS, incluindo o comércio de mercadorias de falsificação/pirataria, 
que entrou em vigor em 1995. Este Acordo traduz o crescente interrelaciona-
mento e mundialização das atividades com algum relevo econômico de várias 
naturezas, inclusive ambiental, de que a OMC não pode ficar alheia. O TRIPS 
não define em detalhes o âmbito de proteção das patentes sobre material bioló-
gico e sobre processos biotecnológicos. Mas este problema de definição existe 
também devido à dificuldade de distinção exata entre plantas e animais naturais 
e organismos vivos modificados23. A tendência internacional estende a proteção 
a todas as invenções que fazem uso de recursos genéticos e que apresentam os 
requisitos da idoneidade24.

Os direitos de propriedade industrial/intelectual – DPI’s – consistem em uma 
tipologia especial de direito de propriedade. Conferem aos seus titulares o direito 
a um uso exclusivo que se substancia no direito de excluir terceiros ao acesso às 
informações protegidas. Historicamente, o conceito de DPI desenvolveu-se pelos 
países industrializados para proteger os produtos da criatividade humana e tam-
bém para fornecer um incentivo econômico àqueles que primeiramente contribu-
íram, através das suas atividades criativas em diversos campos, a incrementar o 
conhecimento e a experiência destinada a tornar patrimônio comum de todos25. 
Por outro lado, a justificação econômica, teoria predominante atualmente nesta 
matéria, entende que os direitos de propriedade intelectual ou industrial são um 
incentivo para a invenção e a aparição de novos produtos ou processos, para o 
desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento humanos.

A peculiaridade que distingue os direitos de propriedade intelectual reside 
no fato de que estes conferem um direito de propriedade a um bem intangível, que 
consiste em certos tipos de informação criadas pelo homem. Além disso, há um li-
mite de duração: os DPI conferem um direito de exclusividade limitado no tempo. 
Um outro limite diz respeito ao seu conteúdo: não são patenteáveis, a princípio, as 
novidades animais e vegetais, a menos que preencham requisitos particulares.

No geral, o certo é que existe um desequilíbrio entre os níveis de pesquisa 
e desenvolvimento e a titularidade de patentes entre os estados industrializados – 
que desejam uma forte proteção aos direitos de propriedade industrial/intelectual 
e preferem confiar a transferência de tecnologia ao jogo do livre mercado - e os 
estados em desenvolvimento. No caso da CDB, os principais DPI’s neste contexto 
são as patentes, os direitos de obtenção e os segredos industriais ou comerciais.

No plano do direito internacional, a União do Convênio para a Proteção da 
Propriedade Industrial (assinado em Paris, 1883), que está a cargo da Organização 

23  Conforme estabelecido no Acordo TRIPS, os países membros podem excluir as patentes das invenções que contrariem a 
ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida e a saúde humanas, os animais ou os vegetais, ou para evitar 
prejuízos ao ambiente. Vide também ref 27.
24  CAVALLIN, Paola. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse biologiche nel diritto internazionale. 
In: Rivista de Giuridica dell’ Ambiente, Milano, a14, n.6, 1999 p 973-1005, p 987.
25  CAVALLIN, Paola. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse biologiche nel diritto internazionale. 
In: Rivista de Giuridica dell’ Ambiente, Milano, a14, n.6, 1999 p 973-1005, p 977.

Vol I-Profiss-book.indb   857 5/14/08   9:47:28 AM



858 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Mundial da Propriedade Industrial - OMPI, assegura a igualdade de acesso às leis 
sobre proteção da propriedade industrial em benefício dos inventores dos estados 
membros da União. Mas as nações desenvolvidas têm preferência pelo GATT e a 
OMC como foro adequado para regular a questão.

As invenções relativas aos vegetais podem ser protegidas por patentes, mas 
habitualmente se recorre aos direitos de obtenção vegetal, que constituem um 
regime análogo às patentes, mas adaptado às variedades vegetais. Apresentam 
duas exceções: o privilégio dos agricultores e a exceção de pesquisa. No direito 
internacional, a proteção internacional dos direitos das obtenções vegetais está 
nas mãos da União para a Proteção das Obtenções Vegetais, que se assenta sobre o 
Convênio Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, conhecido como 
Convênio UPOV. 

Nos trabalhos da Comissão de Comércio e Ambiente da OMC relativos à 
propriedade intelectual, sugeriu-se que 3 instrumentos que tocam ao comércio 
arriscavam entrar em conflito com o Acordo TRIPS: A CDB, a Convenção UPOV 
e o Tratado da FAO sobre recursos fitogenéticos. O Acordo TRIPS pode reforçar 
o efeito negativo dos regimes clássicos dos DPI’s sobre os objetivos da CDB: o 
mero fortalecimento dos regimes pode resultar prejuízo para a CDB; além disso, 
os estados em desenvolvimento e os menos adiantados podem ser ver obrigados 
a aprovar, sem as adaptações necessárias às circunstâncias sociais e econômicas 
de suas sociedades, os modelos de DPI’s vigentes nos países desenvolvidos. Não 
há uma contrariedade material precisa entre o Acordo TRIPS e a CDB, nem mes-
mo uma incompatibilidade, uma vez que a Convenção não rejeita os direitos de 
propriedade industrial/intelectual e o Acordo é omisso quanto ao consentimento 
fundamentado prévio (que é uma forma de combater a biopirataria) e à divisão de 
benefícios.

As tendências no direito internacional vigente a uma maior proteção dos 
DPI’s (adoção do acordo TRIPS, do Tratado sobre o Direito de Patentes e as emen-
das ao UPOV) confirmam a interpretação do artigo 16 da CDB que afirma que 
este deve ser aplicado com pleno respeito aos DPI’s: a única via para implicar o 
setor privado na consecução dos objetivos do CDB é exatamente o respeito a estes 
direitos.

A interpretação conjunta da CDB e o direito internacional que regula os 
direitos de propriedade industrial supõe que o acesso à tecnologia e sua transfe-
rência terão lugar, de acordo com a CDB, na medida em que os estados em desen-
volvimento adotarem as medidas apropriadas e efetivas de proteção dos DPI’s em 
cumprimento do Acordo TRIPS, entre outros. 

Uma possível solução a este ‘debate’ poderia ser representada pela elabo-
ração de um sistema alternativo àquele oferecido pelo sistema tradicional para a 
proteção dos direitos de propriedade intelectual, que na sua atual formulação não 
consentem uma apropriada tutela dos recursos biológicos. No entanto, a formula-
ção de um sistema sui generis para a proteção dos recursos biológicos é uma tare-
fa que requer a utilização de recursos nem sempre possuídos especialmente pelos 
países em via de desenvolvimento, os quais são os maiores detentores da riqueza 
biológica; a elaboração desse sistema se apresenta como um objectivo essencial 
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em grau de oferecer uma tutela maior consoante a proteção do ambiente em vez 
da proteção de interesses exclusivamente econômicos.

Os DPI’s não podem realizar plenamente os objetivos da conservação dos re-
cursos biológicos como formulado pela CDB porque a variedade natural ou selva-
gem não são tuteladas. Os regimes existentes para a proteção dos DPI’s tampouco 
encorajam a codivisão dos benefícios prevista na CDB, pois prevêem um com-
plicado sistema de registro que requer auxílio de especialistas, que não existem 
na maior parte dos países em vias de desenvolvimento. Reclamar uma proprieda-
de do conhecimento tradicional de uma população autóctone tampouco coincide 
com a adoção do modelo de DPI’s dos países industrializados26. O conceito de 
conhecimento individual privado ou societário como tal é inaceitável para as co-
munidades indígenas, que criam coletivamente. Isto significa que a comunidade 
inteira teria o direito de ser considerada titular de tal criação ou invenção. 

É reconhecido que os conhecimentos acumulados destas comunidades re-
presentam um valor a ser considerado e, no entanto, não estão englobados pelas 
normas de propriedade intelectual. Dever-se-ia buscar, assim, uma forma sui ge-
neris de tratar os direitos ditos comunitários, comunais ou coletivos, por meio de 
mecanismos alternativos, como, por exemplo, contratos de comercialização de 
material genético, farmer’s right, códigos de conduta, entre outros27.

Outro problema que se apresenta é o fato de a Convenção da Biodiversidade 
não definir “comunidades indígenas” e não fazer referência às definições existentes, 
por exemplo do ILO– a Convenção para o Interesse dos Índios e pessoas tribais.

Para realizar os objetivos da CDB deve ser desenvolvido efetivamente um 
novo sistema sui generis de direitos de propriedade intelectual, que exigirá um 
apurado exame das condições sociais, econômicas e jurídicas prevalentes em cada 
Estado. Tal análise requererá aos Estados ter em conta a CDB, os sistemas criados 
pelo GATT e a Organização Mundial para a Proteção da Propriedade Intelectual 
– OMPI.

Um sistema mais simples e mais facilmente realizável que teria uma maior 
conformidade dos DPI’s com o proposto pela CDB em matéria de codivisão de 
benefícios derivados da utilização dos recursos, poderia basear-se na modificação, 
sobretudo por parte dos governos dos países industrializados, de seus regimes 
para a proteção dos DPI´s, incluindo nos pedidos de patentes um requisito de difu-
são das informações relativas aos países de origem do material genético utilizado 
na pesquisa que originou o pedido de patente.

O art. 27.2 é a única disposição do Acordo TRIPS que menciona expressa-
mente o ambiente28. Como consequência, se é necessário impedir a exploração 

26  Segundo SHIVA, Vandana. Biopirataria – A pilhagem da natureza e do conhecimento. Petrópolis: Editora Vozes, 2001, 
p 31, o conhecimento e a criatividade foram definidos de maneira tão estreita no contexto dos DPI’S, que a criatividade da 
natureza e dos sistemas de conhecimento não ocidentais é totalmente ignorada.
27  DE LUCCA, Newton. Alguns aspectos jurídicos da Biodiversidade. In: Revista Portuguesa do Direito do Consumo, 
Coimbra, n20 (1999) pp 44-89, p 73.
28  CHAZOURNES, Laurence; MBENGUE, Makane. La Declaration de Doha de la Conference Ministerielle de 
L’Organization Mondiale du Comerce et sa portee dans les relations commerce/environnement. In: Revue Générale de 
Droit International Public, Paris, t106, n4, 2002, pp 855-892, pp 889 e ss.
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comercial de uma invenção para evitar de causar um grave dano ao ambiente, um 
estado membro da OMC é livre para refutar a patentear esta invenção. Ainda de 
acordo com o art. 27 do TRIPS, há uma diferenciação entre o status de material 
genético desenvolvido graças ao auxílio de sofisticadas técnicas das empresas dos 
países industrializados e o do material genético desenvolvido nos países em vias 
de desenvolvimento pelas populações autóctones ou agricultores por meio de prá-
ticas locais: somente os primeiros gozariam de proteção. A proteção dos segundos 
‘parece’ ser ignorada pelo TRIPS, ao mesmo tempo que é protegido pela CDB.

Em 1996, advindo da reunião ministerial de Singapura, um instrumento de-
nominado Consenso de Singapura foi adotado. Destacam-se 8 princípios e neles 
a OMC apoia as soluções multilaterais para os problemas ambientais mundiais e 
transfronteiriços, recomendando que se evitem as ações unilaterais. 

Na Conferência Ministerial dos estados membros da OMC que ocorreu em 
Doha, em Novembro de 2001, foi adotada a Declaração de Doha29, que trouxe 
consigo um novo paradigma: o da interrelação, interconexão e de interdependên-
cia entre as disciplinas multilaterais e, particularmente entre comércio e ambiente. 
Esta Declaração foi ainda mais longe, pois trata do desenvolvimento sustentável. 
Não obstante, não faz referência à Declaração do Rio.

4.2 Soluções possíveis para interpretação no caso de conflito entre a CDB e os tratados 
do sistema OMC

Aos Estados que são parte do TRIPS e da CDB, a Convenção de Viena esta-
belece que neste caso o tratado posterior prevalece sobre o anterior e este último se 
aplica só na medida em que suas disposições são compatíveis com o primeiro (art. 
30.3) e, neste caso, o TRIPS foi adoptado cerca de um ano depois da entrada em vigor 
da CDB. Se se aplica as normas de direito consuetudinário, em que a norma especial 
prevalece sobre a geral, então se poderia afirmar que a CDB prevaleceria, pois se 
referem a DPI em um contexto particular. Os recursos às normas sobre interpretação 
dos tratados tampouco fornecem um critério decisivo: o art. 22 da CDB não é claro o 
suficiente. O que parece mais seguro é uma solução acordada multilateralmente.

A natureza de lex specialis de uma regra ou a maioria das regras da OMC 
não significa absolutamente sua elevação, seu isolamento ou mesmo sua superio-
ridade com relação à lex generalis. A aplicação das regras da OMC deve ser com-
patível com certas leis gerais. Os órgãos de regulação dos litígios da OMC têm re-

29  Há alguma incerteza relativa ao valor jurídico da Declaração de Doha. O Acordo de Marraquexe não precisa a fronteira 
entre decisão com efeito obrigatório e recomendações; além disso, a distribuição de poder normativo é relativamente vaga 
na prática da OMC. Não obstante, pode-se sustentar que esta Declaração trata-se na verdade de uma decisão, revestida 
de certa força e valor jurídico: primeiramente, a declaração encontra sua base no art III:2 do Acordo de Marraquexe, que 
dispõe que a OMC pode ser recinto para as negociações multilaterais se a Conferência Ministerial assim decide. Em se-
gundo lugar, a Declaração de Doha tem também por base jurídica o artigo IV:2, que autoriza a Conferência Ministerial a 
tomar decisões concernentes a todas as questões relevantes dos Acordos da OMC. Terceiro, a Declaração foi adotada por 
consenso, ou seja, por adotar este procedimento, foi porque foi considerada uma decisão. Por fim, ainda que considerando 
que esta Declaração seja somente uma recomendação, ainda assim ela é dotada de pertinência jurídica pois foi uma decisão 
tomada pelo órgão supremo da OMC.
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conhecido que a interpretação das regras da OMC devem se fundar na Convenção 
de Viena de 1969, mas também e sobretudo no caso de silêncio de um Acordo da 
OMC, deve-se reportar ao Direito Internacional. Estes mesmos órgãos invocam a 
necessidade de uma interpretação evolutiva dos Acordos da OMC.

Na verdade, o direito internacional do ambiente e o direito da OMC são duas 
leis especiais, constituindo dois corpos de regras de direito internacional legais 
e autônomos. A única opção jurídica é a da complementaridade, ou seja, faz-se 
necessário um esforço mútuo, uma sustentação mútua e, no caso de conflito, não 
tanto aplicar o critério da lei especial, mas sim saber qual dos dois regulamentos 
permite regular mais especificamente a questão objeto do litígio.

A Declaração de Doha opera uma tripla distinção: distinção entre Acordos 
Ambientais Multilaterais (como é o caso da CDB), entre medidas comerciais no 
seio destes acordos (por exemplo, no caso da luta contra o comércio de espécies 
ameaçadas, ou no caso do Protocolo de Cartagena sobre a prevenção de riscos 
biotecnológicos) e entre estados membros da OMC e estados não partes dos Acor-
dos Ambientais Multilaterais (uma vez que as situações e efeitos jurídicos para os 
estados membros da OMC e partes em um Acordo Ambiental Multilateral serão 
diferentes da situação jurídica dos países não partes de um Acordo Ambiental 
Multilateral; além disso, há também aqueles estados que são membros de um 
tratado, mas não dos seus protocolos).

Manifestadamente, uma clarificação asseguraria uma maior segurança para 
os Acordos Ambientais Multilaterais e para os do âmbito da OMC, tornando os 
dois sistemas mais eficazes e garantindo que a formulação das políticas gerais de 
um e de outro domínio seja melhorada pelo simples fato de que um sistema não 
funciona isoladamente do outro. A Declaração de Doha não considera negocia-
ções específicas sobre a questão e isto arrisca deixar um gosto de inacabado aos 
termos de negociações sobre comércio e ambiente. 

Importante ressaltar, ainda, que o princípio da precaução não é mencionado 
nos textos que formam o direito da OMC e, no entanto, este princípio se insere 
numa problemática global que já era conhecida do GATT e não é novidade para a 
OMC. O GATT sempre admitiu, não obstante, que existiria um certo número de 
tarefas não comerciais que deveriam ser consideradas como preocupações legíti-
mas dos estados e que poderiam justificar medidas de proteção. Por isso, criou o 
regime de exceção do art. XX e XXI. Estes artigos prevêem as medidas nacionais 
de natureza unilateral adotadas pela parte para tutela de interesses próprios im-
portantes, sendo os mais relevantes aqui as que resultam necessárias à proteção 
da vida ou da saúde humanas, animais ou plantas e aquelas relativas à conserva-
ção dos recursos naturais esgotáveis. Mas as exceções não podem constituir uma 
restrição dissimulada do comércio internacional nem um meio de discriminação 
arbitrária ou injustificada entre países onde existam as mesmas condições. De 
acordo com Massimiliano Montini30, o uso de medidas unilaterais para combater 

30  MONTINI, Massimiliano. Il principio di necessità ambientale come criterio di balanciamiento tra comercio internazio-
nale e protezione dell’ambiente. In: Rivista giuridica dell’ambiente, Milano, a.17 n.1(gennaio-febbraio 2002), p.137-168, 
p 138.

Vol I-Profiss-book.indb   861 5/14/08   9:47:28 AM



862 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

os problemas ambientais apresenta o inconveniente de pôr graves obstáculos ao 
livre fluxo do comércio internacional.

Algumas soluções parciais têm sido tomadas em alguns estados como a Ín-
dia, por meio do Registro Coletivo para as invenções locais, ou ainda, Camarões 
e Costa Rica, que estipularam acordos contratuais específicos com a sociedade 
farmacêutica, principalmente dos países industrializados, para a coleta, uso e co-
divisão de vantagens derivados dos recursos genéticos. A natureza e o conteúdo 
destes contratos, porém, variam de país para país.

5. PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSSEGURANÇA

A CDB se converteu no primeiro tratado internacional que abordou questões 
derivadas da biossegurança e o único instrumento convencional que regula numa 
perspectiva compreensiva ambas as matérias (biodiversidade e segurança); o en-
foque da CDB se articula mediante a imposição de deveres às partes contratantes 
num duplo plano, o nacional e o internacional. O art. 8, ‘g’, por exemplo, versa 
sobre a obrigação relativa a regulamentação de alguns aspectos da segurança da 
biotecnologia. 

Depois de 5 anos de negociações e uma tentativa falida de adotar o Protocolo 
em Cartagena em 99, o protocolo foi adotado por 133 partes em 2000, Montre-
al31. O Protocolo de Cartagena tem a finalidade de responder 3 preocupações: a 
proteção da biodiversidade, a proteção dos interesses dos produtores de OVM e a 
proteção da saúde humana, evitando-se a contaminação genética. Devido a estas 
questões, as partes contratantes entenderam que dever-se-ia preencher uma lacuna 
jurídica no direito internacional do ambiente por meio da harmonização das legis-
lações nacionais no campo.

O Protocolo consagra um compromisso que pretende conciliar a diversidade 
de interesses presentes, mediante a adoção de procedimentos adequados que do-
tem de transparência a comercialização de organismos vivos modificados e uma 
cooperação entre as partes sobre a base do intercâmbio recíproco de informação.

Este Protocolo consagrou a noção de organismo vivo modificado como 
aqueles cujo patrimônio genético inédito foi alterado pela aplicação de técnicas 
próprias de biotecnologia moderna32. O objectivo geral é contribuir para assegu-
rar um nível adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação 
e do uso seguros dos organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia 
moderna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da 
diversidade biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana, e enfo-
cando, especificamente, os movimentos transfronteiriços.

Uma das disposições mais controvertidas do Protocolo é o art. 26 relativo às 
considerações socioeconômicas, que autoriza as partes contratantes a, no momen-

31  O Protocolo de Cartagena é o primeiro acordo vinculante que trata da biotecnologia moderna.
32  MALJEAN-DUBOIS, Sandrine. Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: le droit international désarticulé. Paris, a127 
n4 (oct-dec 2000) pp 949-996, p 981.
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to de decidir sobre a importação de um OVM, considerarem os aspectos socioeco-
nômicos resultantes dos efeitos destes organismos na conservação e utilização da 
biodiversidade, especialmente em relação ao valor que a biodiversidade tem para 
as comunidades locais. No entanto, para evitar possíveis conflitos com disposi-
ções de outros tratados e especialmente nos convênios da OMC, esta disposição 
se aplicará de forma compatível com suas obrigações internacionais.

Os movimentos transfronteiriços de OVM’s que vão de encontro às medidas 
nacionais que regulam a aplicação do Protocolo são considerados movimentos 
ilícitos e as partes contratantes assumem o dever de preveni-los e penalizá-los em 
sua legislação nacional.

O Protocolo incorpora um mecanismo de controle baseado na apresentação 
de informes pelas partes contratantes e também inclui um procedimento para ve-
rificação do cumprimento.

As principais dúvidas suscitadas no Protocolo se referem à sua relação com 
os convênios do sistema a OMC. O Protocolo foi definido como uma via de “eco-
logização” dos intercâmbios económicos e, neste sentido, é possível que suas dis-
posições entrem em conflito com os tratados que regulam o comércio internacio-
nal já que os objectivos e os princípios de tais instrumentos são muito distintos 
dos do Protocolo. Assim, o Protocolo pode opor-se ao GATT, ao Acordo sobre 
Obstáculos Técnicos ao Comércio e ao Acordo sobre a Aplicação de Medidas 
Sanitárias e Fitosanitárias. Com relação à conexão do Protocolo de Biossegurança 
com o GATT pode-se questionar que, preconizando o protocolo o princípio da 
precaução, até que ponto isto pode ser uma barreira para o comércio? O próprio 
Protocolo não determina se suas disposições prevalecem sobre a liberdade de co-
mércio da OMC.

Os problemas se resumem a duas questões essenciais: a noção da dúvida 
científica razoável na aplicação do princípio da precaução porque, de acordo com 
o Protocolo, pode-se proibir a importação de produtos que contenham OVM’s e, 
no seio da OMC, a proibição da importação só é aceitável sobre a base de evidên-
cias científicas sólidas33. A segunda questão é relativa a como e por quem serão 
resolvidos os litígios. As estipulações do preâmbulo são bastante vagas e pode 
fazer com que, em caso de conflito, seja a própria OMC a encarregada e resolver 
a questão.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1. A coordenação entre os acordos internacionais é fundamental para o êxito da 
CDB, mas a falta de unanimidade no trato das questões ambientais é um grande 
empecilho. A monitorização do cumprimento por parte dos Estados das conven-
ções e acordos internacionais deveria ser realizada eficazmente.

33  O Acordo TRIPS, por exemplo, somente se preocupa em evitar graves danos ambientais, empregando o critério da 
necessidade no que tange à introdução de organismos geneticamente modificados, de espécies exóticas que ameacem o 
ecossistema, os habitats ou as espécies.
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6.2. O foco neoutilitarista que a CDB consagra representa uma aposta arriscada 
no caso de colisão entre a conservação da biodiversidade e a consecução do desen-
volvimento, dando-se preferência a este. A própria CDB dá apoio jurídico a esta 
interpretação (preâmbulo e art 20.4). 
Além disso, a Convenção deixa à avaliação soberana de cada Estado-membro a 
implementação e o nível de importância diminui no âmbito global. Nestas condi-
ções e, não existindo nenhuma disposição verdadeiramente limitadora (é bastante 
brando e flexível o grau de aplicabilidade), não há tampouco nenhuma verdadeira 
obrigação. 

6.3. Um dos méritos da CDB é tentar inverter a tendência em que os estados de-
senvolvidos – pobres em biodiversidade – retirarem consideráveis recursos dos 
estados em desenvolvimento – ricos em biodiversidade – ao mesmo tempo em 
que criam sistemas de proteção de DPI’s, como também assegurar a participação 
justa e equitativa dos Estados em desenvolvimento nos benefícios que derivam 
dos recursos genéticos.
Porém, a maior parte das patentes e demais direitos são de posse do setor privado 
dos países desenvolvidos, ou seja, torna-se muito difícil simplesmente impor uma 
transferência. 

6.4. A Convenção falhou, não obstante, na regulamentação do acesso a recursos 
genéticos de zonas fora da jurisdição nacional, sendo que estes recursos estão a 
margem da participação justa e equitativa dos benefícios. 

6.5. Em um cômputo geral, cumpre-nos dizer que um grande passo foi dado com a 
adoção da CDB, mesmo considerando que, como o processo de tomada de decisão 
está baseado no consenso, o alto número de partes contratantes é inadequado pois 
torna o processo pesado e moroso, só assegurando medidas de baixo impacto. 
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo investigar a relação entre os tratados 
internacionais de proteção ambiental e o direito brasileiro, especialmente a hierar-
quia desses tratados ao serem incorporados ao direito interno. 

 Num primeiro momento, analisa-se a natureza jurídica desses tratados, ex-
pondo sua qualidade de veicular direitos fundamentais (fundamentais, mas sem-
pre coletivos), para posteriormente proceder a análise das regras de incorporação 
de tratados internacionais no direito brasileiro.

2. OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE COMO TRATADOS 
DE DIREITOS HUMANOS

Antes de se investigar o modo pelo qual os tratados internacionais de pro-
teção do meio ambiente (e os direitos/obrigações neles constantes) são incorpo-
rados pelo direito interno brasileiro, é necessário destacar a natureza de direito 
fundamental (ou de direitos humanos1) das convenções relativas a proteção do 
meio ambiente, posto que essa natureza é relevante para a análise que se seguirá.

É comum que nos debates relativos à proteção dos direitos humanos, espe-
cialmente, se trate de forma separada os instrumentos (nacionais e internacionais) 
de proteção dos direitos humanos e de proteção do meio ambiente. 

Ocorre que tal abordagem, tanto na perspectiva dos direitos humanos como 
do meio ambiente, desconsidera o fato de que uma razoável parte dos problemas 

1  Neste estudo, direitos humanos e direitos fundamentais são utilizadas como expressões sinônimas, apesar do alerta de 
Paulo BONAVIDES (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 514): “A 
primeira questão que se levanta com respeito à teoria dos direitos fundamentais é a seguinte: podem as expressões direitos 
humanos, direitos do homem e direitos fundamentais ser usadas indiferentemente? Temos visto nesse tocante o uso promís-
cuo de tais denominações na literatura jurídica, ocorrendo porém emprego mais freqüente de direitos humanos e direitos do 
homem entre os autores anglo-americanos e latinos, em coerência aliás com a tradição e a história, enquanto a expressão 
direitos fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães”. Sobre o tema, vide também Flávia 
PIOVESAN (PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 
2006, p. 3) especialmente a nota 1. Por outro lado, Gisela Maria BESTER (BESTER, Gisela Maria. Direito Constitucional, 
v.1: fundamentos teóricos. São Paulo: Manole, 2005, p. 557-562), aponta a existência de diferença entre ‘direitos humanos’ 
e ‘direitos fundamentais’, sendo aqueles ligados aos direitos positivados nas declarações internacionais, enquanto esses 
seriam ligados aos direitos positivados em ordenamentos jurídicos internos. 
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ambientais vivenciados nas sociedades atuais decorrem de graves violações dos 
direitos humanos. Em sentido semelhante, é possível afirmar que razoável parcela 
das violações de direitos humanos tem como origem a degradação do meio am-
biente.

Ademais, uma concepção categorizada e estanque de proteção dos direitos 
humanos apartada da proteção do meio ambiente seria incongruente com uma 
concepção integral de meio ambiente2, que envolve aspectos naturais, culturais, 
artificiais (meio ambiente construído) e do trabalho.

José Rubens Morato LEITE & Patryck de Araújo AYALA3 ao abordarem 
a discussão sobre o caráter antropocêntrico alargado da interpretação do direito 
ambiental (e da autonomia do bem ambiental), manifestam opinião semelhante 
acerca da indissociabilidade da proteção do meio ambiente e dos direitos huma-
nos (apesar de não fazerem referência expressa aos direitos humanos): “nessa 
proposta, há uma ruptura com a existência de dois universos distantes, o humano 
e o natural, e avança-se no sentido da interação destes. Abandonam-se as idéias de 
separação, dominação e submissão e busca-se uma interação entre os universos 
distintos e a ação humana”.  

Não há como se negar que a proteção do direito à vida (em sentido muito 
amplo, incluindo, por exemplo, os aspectos culturais) e o direito à saúde, presen-
tes nos sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos são inter-
relacionados com a proteção do ambiente.

O direito à vida é reconhecido como um direito humano básico, cujo gozo é 
condição necessária ao exercício de todos os demais direitos humanos4. O mesmo 
se diz do direito à saúde, pois sua privação impede a plena realização do ser hu-
mano. Sendo o direito a um meio ambiente equilibrado condição para uma vida 
saudável, torna-se evidente que o gozo daqueles direitos (vida e saúde) depende 
diretamente da manutenção da qualidade e do equilíbrio ambiental. Inexiste meio 
ambiente ecologicamente equilibrado em um contexto no qual a população não 
consegue exercer os direitos básicos do ser humano (tais como acesso à água, ao 
alimento, a uma moradia salubre, dentre outros aspectos, como aqueles referentes 
aos impactos das mudanças climáticas e o deslocamento de populações). 

Para Vladimir Passos de FREITAS5, “atualmente, no Brasil, é o direito a um 
meio ambiente sadio reconhecido como direito fundamental do cidadão. É verda-
de que ele não está incluído no rol previsto no art. 5° da Lei Maior. Todavia, nem 
por isso deixa de assim ser reconhecido”.

2  Sobre a concepção integral de meio ambiente, vide o trabalho de José Afonso da Silva (SILVA, José Afonso da. Direito 
ambiental constitucional. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. pp. 19-21): “O meio ambiente é, assim, a interação do conjun-
to de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas for-
mas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais”. 
3  LEITE, José Rubens Morato.; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2002. p. 48.
4  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção interna-
cional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 71.
5  FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais. 2.ed. São Paulo: RT, 
2002. p. 25.
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Não é por outro motivo que Paulo Affonso Leme MACHADO6, ao discorrer 
sobre os princípios do direito ambiental, destaca em primeiro lugar o princípio 
do direito à sadia qualidade de vida, afirmando ser este um passo adiante dado no 
século XX na formulação do conceito de direito à vida. Nas palavras do autor:

“Não basta viver ou conservar a vida. É justo buscar e conseguir a ‘qualidade 
de vida’. A Organização das Nações Unidas – ONU anualmente faz uma clas-
sificação dos países, em que a qualidade de vida é medida, pelo menos, em três 
fatores: saúde, educação e produto interno bruto. ‘A qualidade de vida é um 
elemento finalista do Poder Público, onde se unem a felicidade do indivíduo e o 
bem comum, com o fim de superar a estreita visão de qualidade de vida, antes 
expressa no conceito de nível de vida’.
A saúde dos seres humanos não existe somente numa contraposição de não ter 
doenças diagnosticadas no presente. Leva-se em conta o estado dos elementos 
da Natureza – águas, solo, ar, flora, fauna e paisagem – para se aquilatar se 
esses elementos estão em estado de sanidade e de seu uso advenham saúde ou 
doenças e incômodos para os seres humanos” .

Dessa forma, a proteção do meio ambiente está inserida na proteção dos di-
reitos humanos7, assumindo-se sua unidade, interdependência e indivisibilidade8. 
Essas características foram expressamente reconhecidas pela 32a Assembléia Geral 
da ONU, através da Resolução 32/130, de 16 de dezembro de 1977, ao enunciar que 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais são indivisíveis e interdepen-
dentes, determinando que igual atenção e urgência deve ser dada à implementação, 
promoção e proteção dos direitos civis e políticos, bem como dos direito econômi-
cos, sociais e culturais (artigo 1°, a). A resolução expressa ainda que a completa re-
alização dos direitos civis e políticos sem a fruição dos direitos econômicos, sociais 
e culturais é impossível. 

Em síntese, afirma Antonio Augusto Cançado TRINDADE9:

“Sob os instrumentos internacionais de direitos humanos, a asserção do di-
reito inerente à vida de todo ser humano faz-se acompanhar de uma asserção 
da proteção legal deste direito humano fundamental e da obrigação negativa 
de a ninguém privar arbitrariamente de sua vida (e.g Pacto de Direitos Civis 
e Políticos das Nações Unidas, artigo 6(1); Convenção Européia de Direitos 
Humanos, artigo 2; Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, artigo 
4(1); Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, artigo 4). Mas esta 
obrigação negativa faz-se acompanhar da obrigação positiva de tomar todas 
as providências apropriadas para proteger e preservar a vida humana. (...)

6  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. pp. 48-49.
7  Segundo José Afonso da SILVA (SILVA, José Afonso da. Fundamentos constitucionais da proteção do meio ambiente. 
Revista de Direito Ambiental. v. 27, jul/set, p. 51-57, 2002, p. 51): “A proteção do meio ambiente passou a ser tema de 
relevância nas constituições contemporâneas. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado entra nelas delibe-
radamente como direito fundamental da pessoa humana, não mais como simples aspecto da atribuição de órgãos ou de 
entidades públicas, como ocorria em constituições mais antigas”. 
8  Para Valério de Oliveira MAZZUOLI (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São 
Paulo: RT, 2006. p. 585), “a proteção ambiental, abrangendo a preservação da natureza em todos os seus aspectos relativos 
à vida humana, tem por finalidade tutelar o meio ambiente em decorrência do direito à sadia qualidade de vida, em todos 
os seus desdobramentos, sendo considerado uma das vertentes dos direitos fundamentais da pessoa humana”. 
9  Ob. Cit. p. 72-75.
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Tomado em sua dimensão ampla e própria, o direito fundamental à vida compre-
ende o direito de todo ser humano de não ser privado de sua vida (direito à vida) 
e o direito de todo ser humano de dispor dos meios apropriados de subsistência e 
de um padrão de vida decente (preservação da vida, direito de viver). Como bem 
assinalado por Przetacznik, ‘o primeiro pertence à área dos direitos civis e polí-
ticos, o segundo à dos direitos econômicos, sociais e culturais’. O direito funda-
mental à vida, assim, propriamente entendido, fornece uma ilustração eloqüente 
da inter-relação e indivisibilidade de todos os direitos humanos. (...)
Desta perspectiva, o direito a um meio ambiente sadio e o direito à paz confi-
guram-se como extensões ou corolários do direito à vida”.

Por essas razoes, sendo os tratados internacionais ambientais, acordos (em 
sentido lato) internacionais de proteção do meio ambiente, que visam preservar o 
equilíbrio ambiental, inclusive para a qualidade de vida das presentes e futuras ge-
rações, podem ser considerados como tratados de direitos humanos (ou de direitos 
fundamentais)10. Ademais, os tratados internacionais ambientais, quase todos, em 
seus considerandos11, expressamente reconhecem a interdependência do homem 
e do seu ambiente, bem como reconhecem a relevância das funções ecológicas 
fundamentais e dos valores naturais e culturais associados, o que, por óbvio, está 
diretamente ligado à existência de uma vida digna e saudável. 

Deve-se destacar, ainda, que a configuração dos direitos relativos ao meio am-
biente como fundamentais não afasta a natureza coletiva (ou difusa, como denominado 
por parte dos estudiosos) desses direitos, não os transformando em direitos individu-
ais. A natureza coletiva do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não 
é, em momento algum, maculada pela sua caracterização como direito fundamental. 

Essa caracterização é relevante, pois como se verá a seguir a Constituição 
Federal de 1988 apresenta um tratamento diferenciado aos tratados de proteção 
de direitos fundamentais (direitos humanos), conferindo-lhes um status diverso 
daquele dos tratados ordinários (como os comerciais). 

3. A INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS PELO DIREITO BRASILEIRO

Flávia PIOVESAN12, com fundamento no artigo 5°, §2° da Constituição Fe-
deral13 (ao estabelecer que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

10  Sobre a relação entre direitos humanos e o equilíbrio ambiental, vide ainda: SCALON, John; CASSAR, Angela; NE-
MES, Noemi. Water as a human right? In: BENJAMIN, Antônio Herman. Direito, água e vida. Anais do 7º Congresso 
Internacional de Direito Ambiental. São Paulo: Imprensa Oficial, 2003. p. 117-164 e SERAFINI, Leonardo Zagonel. Meio 
Ambiente e Direitos Humanos: uma perspectiva integral. In: PIOVESAN, Flávia (coord.). Direitos Humanos Volume I. 
Curitiba: Juruá, 2006. p. 147-165., partindo do estudo da água como um direito humano fundamental. 
11  Neste sentido destaque-se os preâmbulos da: (i) Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972); 
(ii) Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional (1971); (iii) Convenção Sobre Prevenção da 
Poluição Marinha por Alijamento dos Resíduos e outros Materiais (1972); (iv) Convenção para a Proteção do Patrimônio 
Mundial, Cultural e Natural (1972); (v) Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992 – vide os prin-
cípios); (vi) Convenção sobre Diversidade Biológica (1992); (vii) Convenção-quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (1992);  (viii) Convenção n. 169 da OIT – Convenção Relativa aos Povos Indígenas e Tribais em Países Indepen-
dentes (1989); (ix) Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (2003); dentre outras.
12  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 52.
13  Art. 5. (...)
§2° Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
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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”), 
afirma que os direitos e garantias previstos em tratados internacionais de direitos 
humanos são incorporados ao texto constitucional, apresentando natureza de nor-
ma constitucional: “Os direitos enunciados nos tratados de direitos humanos de 
que o Brasil é parte integram, portanto, o elenco dos direitos constitucionalmente 
consagrados”. 

 Esses direitos e garantias decorrentes de tratados internacionais de direi-
tos humanos (incluindo ai os relativos à proteção do meio ambiente, como visto 
acima) apresentariam, então, a natureza materialmente constitucional de direitos 
fundamentais. 

A hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamen-
to jurídico brasileiro constitui debate antigo, no qual são detectadas, entre os es-
tudiosos da matéria e na jurisprudência, quatro posições principais: a) hierarquia 
supraconstitucional14; b) hierarquia constitucional; c) hierarquia infraconstitucio-
nal, mas supralegal (vide nota 28, abaixo); e d) paridade hierárquica entre tratado 
e lei federal15.

Dessas posições, as mais freqüentemente encontradas são aquelas que afir-
mam sua natureza constitucional e aquelas que afirmam sua paridade com as leis 
federais (em que pese recentemente o Supremo Tribunal Federal ter trazido a tona 
a hierarquia supralegal desses tratados).

A primeira, sumariamente exposta acima, decorreria redação do §2° do arti-
go 5° da Constituição Federal. Esta posição, além de ter fundamento no texto fun-
damental, está em consonância com o cumprimento do Brasil das obrigações por 
ele assumidas no plano internacional, já que a Convenção de Viena sobre o Direito 
dos Tratados16 prevê, em seu artigo 27, que nenhum estado pode invocar norma de 
direito interno como justificativa para o não cumprimento de um tratado. 

 Alexandre Coutinho PAGLIARINI17, opina nesse sentido, ao afirmar 
que

“Pensamos não estarmos sendo utópicos por declararmos que tratados in-
ternacionais de direitos humanos dos quais o Brasil faça parte têm estatura 
constitucional: estamos sendo realistas e dando ao parágrafo 2° do art. 5° 
a interpretação sistemática que sua inovação reclama. Assim sendo, entende-
mos que tal exegese se encaixa no sistema constitucional positivo brasileiro 
sem que, para isso, sejam necessárias acrobacias interpretativas que partam 

14  Neste sentido é a posição de Celso de Albuquerque MELLO (MELLO, Celso de Albuquerque. O §2º do art. 5º da Cons-
tituição Federal. In: TORRES, Ricardo Lobo. (org.) Teoria dos direitos fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
p. 1-33, passim, mas especialmente p. 25): “(...) Contudo sou ainda mais radical no sentido de que a norma internacional 
prevalece sobre a norma constitucional, mesmo naquele caso em que uma norma constitucional posterior tente revogar uma 
norma internacional constitucionalizada. A nossa posição é a que está consagrada na jurisprudência e tratado internacional 
europeu de que se deve aplicar a norma mais benéfica ao ser humano, seja ela interna ou internacional”. 
15  PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 71
16  A Convenção de Viena (de 1969) foi assinada pelo Brasil, mas o Congresso Nacional ainda não a aprovou, aguardando 
deliberação desde 1992.
17  PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Constituição e direito internacional: cedências possíveis no Brasil e no mundo 
globalizado. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 207.
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do irreal rumo ao imaginário. E mais: sendo as normas de direitos humanos 
aplicáveis imediatamente no território do Brasil (§1° do art. 5°), propugnamos, 
outrossim, pelo entendimento de que os tratados introdutores de normas de 
direitos humanos, aprovados pelo Congresso e ratificados pelo Presidente da 
República, aplicam-se imediatamente em solo nacional. É esta a tendência dos 
ordenamentos jurídicos na América Latina, como ensina a professora Flávia 
Piovesan”.18

Em igual sentido manifesta-se Antonio Augusto Cançado TRINDADE19:

“O disposto no artigo 5(2) da Constituição Brasileira de 1988 se insere na nova 
tendência de constituições latino-americanas recentes de conceder um trata-
mento especial ou diferenciado também no plano do direito interno aos direitos 
e garantias individuais internacionalmente consagrados. A especificidade e o 
caráter especial dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos 
encontra-se, com efeito, reconhecidos e sancionados pela Constituição Brasi-
leira de 1988: se, para os tratados internacionais em geral, se tem exigido a 
intermediação pelo Poder Legislativo de ato com força de lei de modo a outor-
gar a suas disposições vigência ou obrigatoriedade no plano do ordenamento 
jurídico interno, distintamente no caso dos tratados de proteção internacional 
dos direitos humanos em que o Brasil é parte os direitos fundamentais neles ga-
rantidos passam, consoante os artigos 5(2) e 5(1) da Constituição Brasileira de 
1988, a integrar o elenco dos direitos constitucionalmente consagrados e direta 
e imediatamente exigíveis no plano do ordenamento jurídico interno”. 

 Fábio Konder COMPARATO (2006, p. 623) é enfático: “(...) é hoje in-
conciliável com o princípio republicano deixar de atribuir eficácia imediata 
às normas constitucionais sobre direitos e garantias fundamentais, ou recusar 
a atribuição de nível constitucional às normas de tratados internacionais de 
direitos humanos”. 

 Este posicionamento sobre a natureza materialmente constitucional dos di-
reitos e garantias previstas em tratados de direitos humanos também é defendido 
por Ingo Wolfgang SARLET20:

18  Destaque-se ainda o seguinte raciocínio do autor: “Pois bem: a Constituição da República de 1988 é possuidora de um 
arcabouço normativo enunciador da intangibilidade das conquistas no campo dos direitos humanos. Positivou, assim, 
normas materialmente constitucionais, reservando-lhes assento especial na Carta escrita. E inovou também a Lei Maior ao 
prever que os direitos e garantias nela expressos não excluem outros introduzidos por tratado internacional. Assim, é de se 
concluir que: (i) se o tratado internacional é um veículo introdutor de norma; (ii) se os direitos humanos também podem ser 
introduzidos por tratados; (iii) se o parágrafo 2° do art. 5° expressamente dispôs que os direitos e garantias não são somente 
aqueles expressos na Carta; (iv) se o tema direitos humanos e garantias fundamentais é materialmente constitucional; (v) 
se o Brasil se rege em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4°, II, CF); 
então, os tratados internacionais de direitos humanos são uma forma anômala de introdução de normas constitucionais 
acerca deste tema, independentemente do processo tradicional de emendas constitucionais previsto no art. 60 da Carta. 
Logo, a melhor interpretação que se pode dar ao parágrafo 2° do art. 5°°, é a de que os tratados internacionais introdutores 
de normas de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, e que tenham sido devidamente aprovados pelo Congresso e 
ratificados pelo Presidente da República, terão estatura constitucional, sem que seja necessário que tais pactos se submetam 
ao processo legislativo previsto para emendas constitucionais no art. 60 da Carta”. (PAGLIARINI, ob. cit., p. 204). 
19  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Vol. I. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1997. p. 407-408.
20  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. pp. 
88-136.
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“Em princípio, com base no entendimento que subjaz ao art. 5°, §2°, da CF, po-
demos, desde logo, cogitar de duas espécies de direitos fundamentais: a) direi-
tos formal e materialmente fundamentais (ancorados na Constituição formal); 
b) direitos apenas materialmente fundamentais (sem assento no texto constitu-
cional), devendo ser referida a respeitável doutrina que advoga a existência de 
uma terceira categoria, a dos direitos apenas formalmente fundamentais. (...) 
Na realidade, parece viável concluir que os direitos materialmente fundamen-
tais oriundos das regras internacionais – embora não tenham sido formalmente 
consagrados no texto da Constituição – se aglutinam à constituição material 
e, por esta razão, acabam tendo status equivalente. Caso contrário, a regra do 
art. 5°, §2°, também neste ponto, teria o seu sentido parcialmente desvirtuado. 
Não fosse assim, virtualmente não haveria diferença (ao menos sob o aspec-
to da hierarquia das normas) entre qualquer outra regra de direito interna-
cional incorporada ao direito nacional e os direitos fundamentais do homem 
consagrados nos textos internacionais. (...) À luz dos argumentos esgrimidos, 
verifica-se que a tese da equiparação (por força do art. 5°, §2°, da CF) entre 
os direitos fundamentais localizados em tratados internacionais e os com sede 
na Constituição formal é a que mais se harmoniza com a especial dignidade 
jurídica e axiológica dos direitos fundamentais na ordem jurídica interna e 
internacional, constituindo, ademais, pressuposto indispensável à construção 
e consolidação de um autêntico direito constitucional internacional dos direi-
tos humanos, resultado da interpenetração cada vez maior entre os direitos 
fundamentais constitucionais e os direitos humanos dos instrumentos jurídicos 
internacionais”.

 Finalmente, destaque-se o entendimento, no mesmo sentido, de Valério de 
Oliveira MAZZUOLI21:

“Com base nesse dispositivo [art. 5º, §2º da Constituição Federal], que seguir 
a tendência do constitucionalismo contemporâneo, sempre defendemos que os 
tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm índo-
le e nível constitucionais, além de aplicabilidade imediata, não podendo ser 
revogados por lei ordinária posterior. E a nossa interpretação foi a seguinte: 
se a Constituição estabelece que os direitos e garantias nela elencados “não 
excluem” outros provenientes dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte, é porque ela própria está a autorizar que esses 
direitos e garantias internacionais constantes dos tratados internacionais de 
direitos humanos ratificados pelo Brasil “se incluem” no nosso ordenamento 
jurídico interno, passando a ser considerados como se escritos na Constituição 
estivessem. É dizer, se os direitos e garantias expressos no texto constitucional 
“não excluem” outros provenientes dos tratados internacionais em que o Brasil 
seja parte, é porque, pela lógica, na medida em que tais instrumentos passam a 
assegurar outros direitos e garantias, a Constituição os “inclui” no seu catálo-
go de direitos protegidos, ampliando o seu ‘bloco de constitucionalidade’”. 

21  Ob. cit. p. 492.
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 Em complemento, segundo Flávia PIOVESAN22, em 2004, com a introdu-
ção de um §3° no artigo 5° da Constituição Federal23, através da Emenda Consti-
tucional n.° 45/2004, a interpretação da natureza constitucional dos tratados de di-
reitos humanos (em decorrência do §2° do artigo 5°) foi reforçada, posto que além 
de materialmente constitucionais, aquelas normas passaram a poder ser, também, 
formalmente constitucionais24.    

Sobre o tema da natureza constitucional dos tratados de direitos humanos, 
destaca-se a opinião de Celso LAFER25, inclusive acerca das inovações introduzi-
das pela Emenda Constitucional n° 45/2004:

“Explico-me observando que entendo, por força do §2° do art. 5°, que as nor-
mas desses tratados [aos quais o Brasil aderiu e foram promulgados após 1988 
e antes de 2004] são materialmente constitucionais. Integram, como diria Bi-
dart Campos, o bloco de constitucionalidade, ou seja, um conjunto normativo 
que contém disposições e valores que, no caso, em consonância com a Consti-
tuição de 1988, são materialmente constitucionais, ainda que estejam fora do 
texto da Constituição documental. O bloco de constitucionalidade é, assim, a 
somatória daquilo que se adiciona à Constituição escrita, em função dos va-
lores e princípios nela consagrados. O bloco de constitucionalidade imprime 
vigor à força normativa da Constituição e é por isso parâmetro hermenêutico, 
de hierarquia superior, de integração, complementação e ampliação do univer-
so dos direitos constitucionais previstos, além de critério de preenchimento de 
eventuais lacunas. Por essa razão, considero que os tratados internacionais de 
direitos humanos recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro a partir 
da vigência da Constituição de 1988 e a entrada em vigor da Emenda Consti-
tucional n. 45 não são meras leis ordinárias, pois têm a hierarquia que advém 
de sua inserção no bloco de constitucionalidade”. 

Esse posicionamento encontra eco similar em Valério de Oliveira MAZZUO-
LI26, que também entende, sinteticamente, que os tratados de direitos humanos 
que não forem aprovados pelo quorum previsto no §3º do artigo 5º não deixam te 
apresentar natureza materialmente constitucional.

22  Ob. cit. p. 71-75.
23  Que determinou que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.
24  “Vale dizer, com o advento do §3° do art. 5° surgem duas categorias de tratados internacionais de proteção de direitos 
humanos: a) os materialmente constitucionais; e b) os materialmente e formalmente constitucionais. Frise-se: todos os 
tratados internacionais de direitos humanos são materialmente constitucionais, por força do §2° do art. 5°. Para além de 
serem materialmente constitucionais, poderão, a partir do §3° do mesmo dispositivo, acrescer a qualidade de formalmente 
constitucionais, equiparando-se às emendas à Constituição, no âmbito formal. 
Ainda que todos os tratados de direitos humanos sejam recepcionados em grau constitucional, por veicularem matéria e 
conteúdo essencialmente constitucional, importa realçar a diversidade de regimes jurídicos que se aplica aos tratados 
apenas materialmente constitucionais e aos tratados que, além de materialmente constitucionais, também são formalmente 
constitucionais. E a diversidade de regimes jurídicos atém-se à denúncia, que é ato unilateral pelo qual um Estado se retira 
de um tratado. Enquanto os tratados materialmente constitucionais podem ser suscetíveis de denúncia, os tratados material 
e formalmente constitucionais, por sua vez, não podem ser denunciados” (PIOVESAN, ob cit., p. 74-75)
25  LAFER, Celso. A internacionalização dos direitos humanos: Constituição, Racismo e Relações Internacionais. Barueri: 
Manole, 2005. p. 17-18.
26  Ob. cit. p. 496-510.
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Em oposição a este entendimento, destacam-se aqueles que defendem a na-
tureza de lei federal aos tratados internacionais indistintamente, tenham eles por 
objeto direitos humanos ou não. Esses autores, na sua maioria, partem do julga-
mento do Recurso Extraordinário n.° 80.004, em 1977, pelo Supremo Tribunal 
Federal (e reforçado em diversos julgados posteriores)27, que decidiu pela parida-
de hierárquica entre os tratados internacionais e as leis federais28. Nesse sentido, 
destaque-se o posicionamento de Caroline Assunta SCHMIDT & Mariana Almei-
da Passos de FREITAS29:

“Entretanto, o entendimento sobre este assunto foi firmado pelo Supremo Tri-
bunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 80.004 de 
1977, ou seja, de que os tratados internacionais estão em paridade com as leis 
federais, estando no mesmo nível hierárquico. Conseqüentemente, aplica-se o 
princípio de que a norma posterior revoga a norma anterior com ela incompa-
tível, podendo tanto um tratado revogar uma lei federal, quanto a lei federal re-
vogar um tratado. Isto decorre do próprio sistema dualista adotado pelo Brasil. 
Uma vez que o tratado deve ser incorporado através de um decreto para surtir 
efeitos, ele se iguala a uma lei federal. É esta a posição que adotamos”. 

 Em igual sentido posicionam-se Alexandre de MORAES30,31, Gisela Maria 
BESTER32 e Maurício Andreiuolo RODRIGUES33.

27  É preciso esclarecer, entretanto, que muito recentemente o Supremo Tribunal Federal passou a rever seu entendimento, 
a partir de voto-vista do Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n.º 466.343, em julgamento pelo plenário do 
Tribunal (com sete votos favoráveis à tese), para quem os tratados internacionais de direitos humanos possuem natureza 
supralegal, mas infraconstitucional (vide Informativo STF n.º 449, de novembro/2006). Entretanto, posteriormente ao voto 
do Min. Gilmar Mendes, o Min. Celso de Mello proferiu voto no sentido de que seja atribuída hierarquia constitucional aos 
tratados internacionais de direitos humanos, estando o julgamento suspenso aguardando pedido de vista do Min. Menezes 
Direito (vide Informativo STF n. 498, de março/2008).
28  A decisão diz respeito a tratado de conteúdo comercial, relativo às letras de câmbio e notas promissórias.
29  SCHMIDT, Caroline Assunta.; FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados Internacionais de Direito Ambiental: 
textos essenciais ratificados pelo Brasil. Curitiba: Juruá, 2004. p. 23
30  MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005. p. 458.
31  “As normas previstas nos atos, tratados, convenções ou pactos internacionais devidamente aprovadas pelo Poder Legislativo e 
promulgadas pelo Presidente da República, inclusive quando prevêem normas sobre direitos fundamentais, ingressam no orde-
namento jurídico como atos normativos infraconstitucionais, salvo na hipótese do §3°, do artigo 5°, pelo qual a EC n° 45/04 es-
tabeleceu que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a normas constitucionais”. 
32  “É que no Brasil há direitos humanos que não são ao mesmo tempo fundamentais. Quer dizer: quando o Brasil firma 
pactos, acordos, convenções ou tratados internacionais que prevêem direitos humanos, isto não significa que todos estes di-
reitos humanos passem a valer internamente na categoria ‘direitos fundamentais’, situados na Constituição Federal de 1988 
e nela protegidos enquanto cláusulas pétreas. Isto ocorre porque a leitura que o STF fez da CF/88 faz esta ‘prescrever’que 
a forma de internalização de direitos provindos de pactos internacionais segue um caminho que os internaliza de modo a 
passarem a valer em nosso ordenamento não como normas de status constitucional, mas simplesmente como leis ordinárias 
(federais, mas de toda sorte ordinárias), significando que os direitos que tais normas veiculam não têm qualquer força para 
se impor à Constituição como ainda podem a qualquer momento ser revogados por outra lei ordinária. (...) Por outro lado, o 
entendimento do STF encontra guarida no art. 102, III, ‘b’, da CF/88, que determina sua competência precípua para julgar, 
em recurso extraordinário, decisão que declarar a inconstitucionalidade de tratado, dispositivo este que reforça a classifica-
ção dos tratados internacionais com de força hierárquica inferior à Constituição” (ob. cit. p. 561-562)
33  “Dessa forma, os tratados internacionais de direitos humanos devem ser acolhidos, sim, mas desde que não ofereçam 
obstáculo às ordens constitucionais já existentes. Pois bem, se houver conflito de fonte constitucional com outra interna-
cional, valerá a primeira, que só será alterada através dos meios ordinários nela prevista (emenda constitucional – art. 60). 
(...) Portanto, os atos normativos alienígenas ainda que absorvidos ao direito positivo nacional através dos instrumentos 
próprios, jamais poderão sublimar determinados marcos muito bem delimitados, que são de um lado a rigidez constitucio-
nal; e de outro a soberania estatal – que não deverá quedar mediante golpe tão frágil”. RODRIGUES, Maurício Andreiuolo. 
Os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos e a Constituição. In: TORRES, Ricardo Lobo. (org.) Teoria 
dos direitos fundamentais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 157-193.
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Apesar dos relevantes argumentos constantes neste último entendimento, no 
presente estudo adota-se o posicionamento que defende a natureza materialmente 
constitucional dos tratados de proteção dos direitos humanos, já que o argumento 
da paridade destes com as leis federais desconsidera: (i) o conteúdo do §2° do ar-
tigo 5° da Constituição Federal; (ii) a natureza jurídica dos direitos fundamentais; 
e (iii) as conseqüências do descumprimento dos tratados no âmbito internacional. 
O posicionamento adotado neste estudo é sintetizado por Flávia PIOVESAN34:

“Acredita-se, ao revés, que conferir hierarquia constitucional aos tratados de 
direitos humanos, com a observância do princípio da prevalência da norma 
mais favorável, é interpretação que se situa em absoluta consonância com a or-
dem constitucional de 1988, bem como com sua racionalidade e principiologia. 
Trata-se de interpretação que está em harmonia com os valores prestigiados 
pelo sistema jurídico de 1988, em especial com o valor da dignidade humana – 
que é valor fundante do sistema constitucional.
Insiste-se que a teoria da paridade entre o tratado internacional e a legislação 
federal não se aplica aos tratados internacionais de direitos humanos, tendo em 
vista que a Constituição de 1988 assegura a estes garantia de privilégio hie-
rárquico, atribuindo-lhes natureza de norma constitucional. Esse tratamento 
jurídico diferenciado, conferido pelo art. 5°, §2°, da Carta de 1988 justifica-se 
na medida em que os tratados internacionais de direitos humanos apresentam 
um caráter especial, distinguindo-se dos tratados internacionais comuns. En-
quanto estes buscam o equilíbrio e a reciprocidade de relações entre os Esta-
dos-partes, aqueles transcendem os meros compromissos recíprocos entre os 
Estados pactuantes. Os tratados de direitos humanos objetivam a salvaguarda 
dos direitos do ser humano, e não prerrogativas dos Estados”. 

Assim, por sua natureza e conteúdo, os tratados de proteção do meio am-
biente (em sua concepção ampla), estando incluídos dentro dos tratados de direi-
tos humanos, bem como sendo considerados os direitos relativos ao meio ambien-
te como direitos fundamentais, extrai-se a conclusão de que as obrigações neles 
estabelecidos apresentam natureza materialmente constitucional (já que não foi 
aprovada pelo Congresso Nacional na forma prescrita pelo artigo 5°, §3° da Cons-
tituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n.° 45/2004).

Além disso, por se tratarem de normas relativas a direitos e garantias funda-
mentais, nos termos do artigo 5°, §1° da Constituição Federal35, apresentam apli-
cabilidade imediata. Ou seja, internamente, as obrigações assumidas pelo Brasil 
ao assinar, ratificar e promulgar a Convenção de Ramsar são exigíveis imediata-
mente, independentemente de regulação infraconstitucional. 

A relevância desta constatação é especial ao se constatar que dos tratados 
internacionais extraem-se não só direitos fundamentais, mas regras com grande 
densidade normativa36. 

34  Ob. cit. p. 64-65.
35  Art. 5° (...)
§1° As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.(...)
36  Neste sentido, por exemplo, destaque-se a cláusula (regra) de uso adequado de áreas úmidas, extraída da Convenção de 
Ramsar. Sobre o tema, vide: SERAFINI, Leonardo Zagonel.. Proteção Jurídica das Áreas Úmidas e os direitos socioam-
bientais. Curitiba, 2007. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
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Dessa forma, os direitos e garantias presentes nos tratados de proteção do 
meio ambiente (novamente: em sentido amplo), apresentam natureza material-
mente constitucional, fazendo com que as normas infraconstitucionais anterio-
res à promulgação da Convenção não sejam recepcionadas (ou revogadas37), bem 
como tornar inconstitucionais quaisquer normas posteriores que determinem con-
trariem aqueles direitos/garantias.  

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 O conceito de meio ambiente não envolve apenas aspectos naturais deste, mas 
também artificiais, culturais e do trabalho, devendo o direito ambiental pautar-se 
por um conceito amplo de meio ambiente.

4.2 Os direitos relativos ao meio ambiente estão incluídos dentre aqueles conside-
rados como direitos fundamentais, compondo o rol de direitos humanos protegi-
dos tanto no âmbito nacional, como internacional.

4.3 Por essas razões, os tratados internacionais de proteção do meio ambiente 
incluem-se dentre aqueles tratados de proteção dos direitos humanos, aplicando 
àqueles acordos internacionais as mesmas regras interpretativas dos tratados rela-
tivos a proteção dos direitos humanos (em sentido amplo).

4.4 Tendo em vista o disposto nos parágrafos do artigo 5° da Constituição 
Federal,sendo os tratados de proteção do meio ambiente incluídos dentro dos 
tratados de proteção dos direitos humanos (veiculando, portanto, direitos funda-
mentais), os mesmos apresentam hierarquia de norma constitucional, conforme 
interpretação mais adequada do mecanismo de incorporação desses tratados no 
direito brasileiro.

37  Se bem que tecnicamente não há que se falar em revogação da norma, mas sim em não aplicabilidade ou afastamento da 
norma incompatível com o tratado, tal como ensina Alexandre Coutinho PAGLIARINI (ob cit., p. 220).
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1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O solo urbano vem sendo tomado pelas construções, estamos transfor-
mando os remanescentes de áreas urbanas permeáveis em áreas impermeá-
veis, com isso, não permitimos que o sistema vivo do planeta se reequilibre. 
Ocupamos todos os espaços e, invariavelmente, padecemos das conseqüências 
deste modo irresponsável de ocupação urbana.

Ao adquirirmos um terreno para construção da tão sonhada casa própria, 
normalmente, optamos por colocar piso impermeável ou cimentar todo o en-
torno do imóvel, quer para facilitar a limpeza, ou por tantos outros motivos 
estéticos ou que confiram praticidade; com isso, impedimos a percolação da 
água no solo, desequilibrando o sistema hidrológico e climático. Da mesma 
forma, também o fazem os grandes edifícios, enormes construções de concre-
to que ocupam toda a área permeável do solo. 

Se isto não bastasse, assistimos a ocupação irregular dos morros, encos-
tas, áreas de mananciais, que também impermeabilizam o solo; sem contar 
com a pavimentação asfáltica utilizada nas ruas, avenidas e rodovias, con-
tribuindo, sobremaneira, com o não escoamento das águas, tornado um dos 
fatores causadores de enchentes em quase todas as cidades.

Costumeiramente encontramos trabalhos que apresentam a questão da 
impermeabilização do solo sob a ótica do escoamento de água da chuva, ge-
rando a diminuição da recarga dos aqüíferos e, fatalmente, ocasionando as 
enchentes. Ora, estas são apenas algumas das conseqüências da constante e 
contínua impermeabilização dos solos urbanos.

As mudanças climáticas oriundas desta impermeabilização tem sido fa-
tor preocupante para os cientistas, e deve se tornar objeto de atenção também, 
para os juristas. E este será o tema que apresentaremos neste trabalho, toman-
do como exemplo, a cidade de São Paulo, palco das mais diversas contradições 
ambientais.

Urge adotarmos medidas que venham a reequilibrar o clima nas grandes 
cidades e espaços urbanos construídos.
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2.  IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO URBANO

Sabemos que o espaço desocupado das cidades tem dado lugar a edificações 
e estradas, cobertas por concreto e asfalto, é a urbanização. 

A partir do momento que o homem construiu suas cidades, ocupando os 
espaços e criando seu “meio ambiente artificial”, necessitou modificar o ambiente 
para que suas necessidades fossem supridas. No entanto, tais modificações consis-
tiram, e ainda consistem, em impermeabilizar o solo por meio de asfaltamento – 
sistema viário - para seu deslocamento; a construção de edificações para sua mo-
radia e trabalho, com uso de materiais (p. ex.concreto) que obstruem a infiltração 
da água e a regulação da temperatura do solo, gerando desconforto climático.

Temos que a camada de ar mais próxima ao solo é mais aquecida nas cidades 
do que nas áreas rurais. A atividade humana, o grande número de veículos, indústrias, 
prédios, o asfalto das ruas e a diminuição das áreas verdes criam mudanças muito pro-
fundas na atmosfera local, modificando também a temperatura e as chuvas da região.

O aumento do calor na cidade modifica a circulação dos ventos, a umidade 
e até as chuvas. Materiais impermeáveis como asfalto e concreto fazem a água da 
chuva evaporar do solo rapidamente, reduzindo o resfriamento. As partículas lan-
çadas na atmosfera pelos carros e indústrias propiciam o aumento da quantidade 
de nuvens e, conseqüentemente, de chuvas.1

Ao contrário do que se possa imaginar, a maioria das enchentes não tem 
ocorrido devido à abundância de chuvas. As enchentes, as quais tem prejudicado a 
vida e a saúde de inúmeras famílias em todos os centros urbanos, têm sido causa-
das, na maioria das vezes, pela impermeabilização do solo. Após a chuva, a água 
não consegue infiltrar-se no solo e, conseqüentemente, acaba por sobrecarregar 
rios e inundar galerias de esgotos, atingindo as residências.2 

A impermeabilização dos solos urbanos, segundo dados, tem causado um 
aumento da temperatura média e uma diminuição significativa na umidade relati-
va do ar, principalmente nas grandes cidades. 

Além de alterações climáticas, a impermeabilização do solo realça o frio 
no inverno e o calor no verão, pois os agentes impermeabilizantes têm alto calor 
específico, ou seja, é necessário muita energia para alterar a temperatura destes 
materiais. No inverno isto não é muito percebido pela população, mas no verão, 
o ambiente torna-se insuportável devido ao calor irradiado pelo asfalto e constru-
ções, além do ar extremamente seco. Este problema de umidade relativa e calor 
pode ser minimizado com um projeto de arborização da cidade.3

1  Clima Urbano. Disponível em http://www3.cptec.inpe.br, acesso em 31/08/07.
2  ROSA, André Henrique. VAZ, Samuel da Silva. Solo impermeável, população vulnerável. http://www.sorocaba.unesp.
br/noticias/artigos/?a=24, acesso em 31/08/07.
3  Os dados disponíveis têm mostrado que em meados dos anos 70, a temperatura média da cidade de Sorocaba, por 
exemplo, era um pouco maior que 19 ºC, e hoje, esta temperatura já ultrapassou 22ºC. Parece pouco, mas se esta elevação 
na temperatura (aproximadamente 3 ºC) atingisse todo o planeta, muitos ecossistemas seriam afetados, muitas espécies 
deixariam de existir, geleiras entrariam em processo de fusão e cidades litorâneas poderiam submergir. ROSA, André Hen-
rique. VAZ, Samuel da Silva.  Solo impermeável, população vulnerável. www.sorocaba.unesp.br/noticias/artigos/?a=24, 
acesso em 31/08/07.
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Para exemplificar, a cidade de São Paulo tem hoje 60 mil quilômetros de 
ruas asfaltadas, que retêm calor e tornam a cidade mais quente. Há também uma 
forte influência da circulação diária dos 3 milhões de carros na cidade. 

Os veículos lançam ao ar 2,6 milhões de toneladas de poluentes por ano, 
segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Cetesb) - e, 
quanto mais fumaça no ar, mais calor. Adicione-se o concreto de 4 milhões de ca-
sas e prédios. Resultado: a temperatura tende a subir ainda mais com a densidade 
de construções verticais - efeito conhecido como ilhas de calor. O centro histórico 
de São Paulo é uma exceção. A densidade de arranha-céus é tão elevada que surge 
o efeito oposto, as ilhas de frio: em muitos prédios, os andares mais baixos não 
recebem a luz do Sol.4

3.  A ATMOSFERA URBANA

De acordo com Eugene P. Odum, a cidade é um ecossistema e, como tal, con-
tém uma comunidade de organismos vivos, onde predomina o homem, um meio 
físico que vai se transformando, fruto da atividade interna, e um funcionamento à 
base de trocas de matéria, energia e informação. As características especiais destes 
ecossistemas são o volume de energia que caminha por fora dos organismos vivos, a 
energia que faz funcionar o sistema e a enorme mobilidade horizontal, que permite 
explorar outros ecossistemas a distâncias mais ou menos longas.5 

Estudos mostram que a temperatura do ar varia de lugar e com o decorrer do 
tempo em uma determinada localidade. Vários fatores influenciam a distribuição 
da temperatura na superfície da Terra ou parte dela. Eles incluem a quantia de in-
solação recebida, a natureza da superfície, a distância a partir dos corpos hídricos, 
o relevo, a natureza dos ventos predominantes e as correntes oceânicas.6 

Destaca-se também, o fato da variação da temperatura ser mais freqüente 
no período diurno do que noturno; esta amplitude de temperatura se dá principal-
mente, por fatores como a variação da elevação do Sol, a velocidade do vento e a 
condutividade da superfície.7 

O processo de urbanização produz uma mudança radical na natureza da su-
perfície e nas propriedades atmosféricas das cidades. Essa transformação envolve 
mudanças na geometria da radiação e da insolação (alterações no albedo da cida-
de, no balanço térmico, nas características da umidade e da aerodinâmica e no ba-
lanço e no balanço hidrológico); causando anomalias verificadas na temperatura 
do espaço urbano repercutindo, assim, no seu perfil térmico. 

4  ZORZETTO, Ricardo. A cidade de 77 climas. A temperatura na maior metrópole brasileira varia até 10 graus no 
mesmo momento Revista Fapesp - Edição 92- Outubro 2003, disponível em http://www.revistapesquisa.fapesp.
br/?art=2280&bd=1&pg=1&lg=, acessado em 31/08/07.
5  ODUM, Eugene P. apud FRANCO, Maria da Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a cidade sustentável. São 
Paulo: Annablume: FAPESP, 2001, p. 57.
6  AYOADE, J. O. Introdução a climatologia.  Trad. Maria Juraci Zani dos Santos. Rev. Suely Bastos. Coord. Antonio Chris-
tofoletti. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996, p. 52.
7  AYOADE, J. O. Introdução a climatologia.  Trad. Maria Juraci Zani dos Santos. Rev. Suely Bastos. Coord. Antonio Chris-
tofoletti. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p. cit., p. 62-3.
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Existe uma gama de relações sócio-econômicas presentes na produção do 
espaço urbano, caracterizado nas formas da arquitetura (centros comerciais com 
elevados edifícios, áreas residenciais populares com casas justapostas, condomí-
nios horizontais, sub-condomínios horizontais, sub-habitações ou favelas etc.) 
e no dinamismo das funções urbanas (fluxo de veículos, atividades industriais 
etc.), que ocorrem sobre as características geo-ecológicas primitivas do local, e 
encontram-se implícitas no processo de formação e desenvolvimento do clima 
da cidade. 

O clima urbano é a “modificação substancial do clima local que, em rela-
ção às condições climáticas das demais áreas circunvizinhas, apresentam maiores 
quantidades de calor e modificações na composição da atmosfera, na ventilação 
e na umidade”.

Podemos destacar, ainda, que no contexto do clima urbano, as alterações são 
notáveis não só nas derivações climáticas distintas em relação ás áreas circunvi-
zinhas, mas também dentro do interior de uma mesma cidade.8 A estas derivações 
climáticas dentro de um espaço urbano, chamamos de microclima.

4.  MICROCLIMA URBANO

Uma zona que experiência o fenômeno do microclima possui um clima que 
é diferente da região que a cerca. É relativamente comum em grandes áreas urba-
nizadas.

Para se entender, temos que este fenômeno é comum na natureza, uma 
grande árvore ou grupo de árvores isoladas formam sob suas folhas uma área 
com temperatura menor do que a da área ao seu redor, em até cinco graus 
Celsius de diferença. Já, na área urbana, à medida que o asfalto e o concreto 
substituem a vegetação, mais ocorre a radiação solar. Esse calor é retido no 
ambiente pelas massas de ar quente situadas a cerca de 120 metros de altura, 
criadas pela poluição. Por isso a temperatura, nas metrópoles, pode ser até 
seis graus Celsius maior do que em bairros mais distantes e arborizados9 e da 
zona rural.

Na realidade é nos grandes centros urbanos que o espaço construído pelo 
homem, a Segunda natureza, alcança seu grau máximo. Quase tudo aí é artifi-
cial; e, quando é algo natural, sempre acaba apresentando variações, modificações 
provocadas pela ação humana. O próprio clima das metrópoles, o chamado clima 
urbano, um tipo específico de microclima constitui um exemplo disso. Nas gran-
des aglomerações urbanas faz mais calor e chove um pouco mais que nas áreas 
rurais vizinhas; além disso, nessas áreas são também mais comuns as enchentes 
após algumas chuvas.10

8 LOMBARDO, Magda Adelaide. A Atmosfera Urbana.  Disponível em http://www.ambiente.sp.gov.br/EA/adm/admarqs/
Magda _Lombardo.pdf. Acesso em 28/08/07.
9  Disponível em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Microclima, acesso em 28/08/07. 
10  Disponível em http://www.brasilescola.com, acesso em 28/08/07.
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Destacamos dois aspectos relevantes em relação ao microclima, as ilhas de 
calor e os cânyons urbanos, mas antes, apresentaremos algumas características do 
microclima da cidade de São Paulo. 

4.1  A cidade de São Paulo 

Estudos mostram que em 1554, o planalto de Piratininga, onde Anchieta 
construiu o colégio que deu origem a São Paulo, era uma região de temperaturas 
estáveis, mais fria, onde, além dos pinheiros (daí o nome do rio que corta a cida-
de), predominavam quatro climas que se dividiam, por causa de fatores como re-
levo, altitude e circulação dos ventos, em 26 microclimas. Passaram-se 450 anos, 
e os paulistanos hoje vivem num mosaico de 77 microclimas (restritos a áreas es-
pecíficas) que reflete uma urbanização e ocupação do solo desigual, desordenada 
e ambientalmente despreocupada.

Esta divisão encontra-se demonstrada no Atlas Ambiental do Município de 
São Paulo11, feito pelas Secretarias Mmunicipais do Verde e do Meio Ambiente e 
do Planejamento, com financiamento da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo). Ela foi além do conceito tradicional de clima, somando 
a ele características sociológicas. Na atualização do mapa dos climas naturais, 
foram fundamentais fatores como o tipo dominante de construção (vertical ou 
horizontal), a presença de bairros-jardins, a predominância de comércio ou indús-
tria, a existência de importantes vias de tráfego, favelas, grandes parques ou áreas 
de proteção ambiental (APAs).

As principais distinções entre os microclimas dizem respeito à temperatura e 
ao conforto térmico (muito calor no verão e muito frio no inverno). 

Para efeito de climas urbanos, a cidade foi dividida em quatro grandes uni-
dades, mais homogêneas no tipo de ocupação e nos atributos naturais. No interior 
delas, ocorrem as subdivisões. A Unidade Climática Urbana Central abrange todo 
o centro expandido, mais distritos que estão fora do anel formado pelas marginais 
Tietê e Pinheiros, como Morumbi, Butantã, Pirituba, Tucuruvi, Vila Maria, Vila 
Guilherme e Santana. Nela, os principais fatores condicionantes do clima são as 
densidades de prédios, carros e atividades econômicas. É dentro dela que estão as 
ilhas de calor.

Na Unidade Climática Urbana Periférica estão as regiões mais afastadas do 
centro, onde se concentram as favelas e os conjuntos habitacionais populares, 
nos extremos leste, norte e oeste, além dos distritos à beira das represas Billings 
e Guarapiranga. Quem vive nesses locais enfrenta principalmente o desconforto 
térmico. À Unidade Climática do Urbano Fragmentado pertence o extremo sul 
da cidade (Marsilac e Parelheiros), onde a ocupação é rarefeita e predomina um 
clima mais frio e úmido - o mesmo que domina a Unidade Climática Não-Urbana, 
onde está apenas a APA Capivari-Monos, também no extremo sul da cidade.

11  Disponível em http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br.
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Para chegar ao mapa dos 77 microclimas, o geógrafo José Roberto Tarifa, 
sobrepôs no mapa dos climas naturais os dados de uso e ocupação do solo, além 
de informações sobre qualidade do ar, dados resultantes de medições de tempera-
tura in loco e imagens de satélite do calor superficial.12

Assim, a diferença de temperatura, que incomoda quem vive em São Pau-
lo, pode chegar a dez graus no mesmo horário entre dois pontos próximos, como 
o Parque Ecológico do Tietê e a Marginal do Tietê, a dez quilômetros um do 
outro.13

4.2 Ilha de calor

Já vimos que a substituição dos materiais naturais pelos urbanos provoca 
mudanças nas características da atmosfera local. Por isso podemos observar o au-
mento de temperatura nos grandes centros, fenômeno chamado de ilha de calor. 

Ilha de calor é uma anomalia térmica, onde o ar da cidade se torna mais 
quente que o das regiões vizinhas Os efeitos da ilha de calor são um bom exem-
plo das modificações causadas pelo homem na atmosfera. Podemos observar que 
a ilha de calor costuma atingir maiores temperaturas quando o céu está limpo e 
claro e o vento calmo.

Existem várias causas para a formação de ilha de calor nas cidades:
Efeito, que é o aquecimento da camada de ar mais próxima ao solo, devi-

do à grande quantidade de poluentes na atmosfera, principalmente o bióxido de  
carbono; 

•  A utilização de condicionadores de ar e refrigeradores, e a fumaça dos 
automóveis e das indústrias provocam aumento do calor na área urbana; 

•  A grande concentração de edifícios, que impede a chegada de energia 
solar na Superfície; 

•  Em função das propriedades térmicas dos materiais urbanos, o calor é 
rapidamente absorvido durante o dia, mas, facilmente liberado durante a 
noite, gerando uma grande amplitude térmica; 

•  A retirada da vegetação e a diminuição de superfícies líquidas diminuem 
a evapotranspiração e aumentam o calor.

A intensidade da ilha de calor está relacionada com o tamanho da cidade e 
sua população. Ou seja, cidades mais populosas sofrem maiores efeitos da ilha 
de calor. Porém considerar apenas a população não é suficiente para explicar esse 
fenômeno físico, a geometria das ruas e dos prédios nas áreas urbanas centrais in-
fluenciam na máxima intensidade da ilha, em relação às áreas livres vegetadas.14

12  VIVEIROS, Mariana. Ilhas de calor afastam chuva de represas. Folha de São Paulo, Folha Cotidiano, 15 de Fevereiro 
de 2004, p. C1.
13  ZORZETTO, Ricardo. A cidade de 77 climas. A temperatura na maior metrópole brasileira varia até 10 graus no 
mesmo momento Revista Fapesp - Edição 92- Outubro 2003, disponível em http://www.revistapesquisa.fapesp.
br/?art=2280&bd=1&pg=1&lg=, acessado em 31/08/07.
14  Clima Urbano. Disponível em http://www3.cptec.inpe.br, acesso em 31/08/07.
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Na cidade de São Paulo15 em situação de estabilidade atmosférica, com au-
sência de ventos, e inversão térmica freqüentes no inverno, o fenômeno chamado 
ilha de calor aparece na sua plenitude, podendo ocorrer variação térmica horizon-
tal de até 10ºC, entre o centro da cidade e sua periferia.16

Há ainda, a influência da ilha de calor e o volume de chuvas, em São Paulo, 
a “atração” que a ilha de calor exerce sobre a chuva fica clara nos dados do ra-
dar meteorológico. Avaliando imagens de 12 episódios de chuva entre fevereiro e 
março de 2001, o professor Augusto José Pereira Filho constatou que, em todos 
os dias, choveu mais nas zonas centrais e leste do que nas regiões norte e sul. A 
diferença entre a precipitação acumulada variou de 25 a 100 mm.

Segundo medições da Defesa Civil do Município de São Paulo, em janeiro 
(2004), a chuva acumulada nos distritos que estão no centro da ilha de calor supe-
rou em quase 300 mm os volumes registrados nos que ficam mais próximos aos 
principais mananciais.

Na subprefeitura da Mooca (zona leste), choveu 228,1 mm, na Vila Prudente 
(zona leste), 300,6 mm, e na Sé (centro), 262,8 mm. Já em Perus (zona norte), o 
acumulado foi de 192 mm, na Capela do Socorro (zona sul), de 134,8 mm e no 
Campo Limpo (zona sul), de 181,1 mm.17

E, não é só São Paulo que sofre as conseqüências das ilhas de calor. O pro-
blema aflige também grandes cidades do mundo como Atlanta, Dallas, Houston e 
Nashville (nos EUA), Tóquio (Japão) e Cidade do México. Ainda que esses cen-
tros urbanos não enfrentem o paradoxo das enchentes versus represas vazias, eles 
sofrem efeitos do superaquecimento na deterioração da qualidade do ar.18

Está cientificamente comprovado que a cobertura vegetal do Cinturão Verde 
da Cidade de São Paulo é poderoso estabilizador do clima na medida em que 
controla a expansão das ilhas de calor do centro em direção à periferia. As ilhas 
de calor são geradas pela total degradação ambiental, substituindo-se a vegetação 
por edificações, pelo concreto, pela impermeabilização do solo, o que intensifica 
a geração e emanação de calor.19

4.3 Cânyos urbanos

Outro fenômeno a ser apresentado são os cânyons urbanos. Magda Adelaide 
Lombardo conceitua como cânyons urbanos, os corredores de edificações altas e 

15  Oportunamente, em noticia veiculada no ultimo dia 09/09/07, no Jornal “O Estado de São Paulo- Caderno Metrópole”, 
tivemos a seguinte notícia: “(...) No auge do veranico deste inverno, em julho, termômetros marcaram em São Paulo, na 
mesma hora, temperaturas com até 12 graus de diferença. A variação que muitos paulistanos notaram este ano é a mais alta 
desde que o  clima nos distritos da cidade passou a ser monitorado por imagens de  satélite. O sobe-e-desce da temperatura 
é resultado de um complexo  fenômeno climático, o das ilhas de calor urbanas.  Essas ilhas são provocadas por fatores 
como concentração de prédios e  pouca arborização. Elevam a temperatura principalmente em bairros do  centro e da zona 
leste. Têm seu contraponto nos oásis ‘frios’  remanescentes da borda das Represas Billings e Guarapiranga, zona sul, e  
na Cantareira, zona norte. ‘O calor é como uma febre, um sintoma de que a cidade está doente’, diz a geógrafa Magda 
Lombardo, professora da Universidade Estadual Paulista  (Unesp). (...)
16  Clima Urbano. Disponível em http://www3.cptec.inpe.br, acesso em 31/08/07.
17  VIVEIROS, Mariana. Ilhas de calor afastam chuva de represas. Folha de São Paulo, Folha Cotidiano, 15 de Fevereiro 
de 2004, p. C1.
18  Idem.
19  RAPOSO, Isabel. São Paulo: cidade sustentável ou insustentável? Disponível em http://jornaldaserra.com.br, acesso 
em 28/08/07.
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concentradas separadas por ruas; devendo se considerar para tal a relação entre 
as dimensões altura, largura e comprimento das construções urbanas e as proprie-
dades térmicas dos materiais que os constituem (cobertura do solo, materiais de 
construção etc.).20

A figura a seguir, mostra o efeito do canyon urbano e o deslocamento de 
ar entre os prédios. Podemos observar que quanto maior for a distância entre os 
prédios, melhor é a circulação do ar, e quanto menor esta distância, maior dificul-
dade ou até a impossibilidade da circulação do ar dentro daquele espaço, que sem 
condições de movimentação, ali permanece gerando este fenômeno.  Importante 
destacar que como o ar das cidades contém uma série de poluentes, ao ficar retido, 
sem circulação, afeta, sobremaneira, a saúde do homem e demais seres vivos que 
habitam as cidades.

Ilustração do efeito cânyon

Assim, temos como fatores que influenciam o microclima dos canyons, os 
seguintes:

O calor antropogênico produzido pelo movimento de pessoas, tráfego de 
veículos, pelo aquecimento das casas e prédios próximos. 

Diminuição na perda de ondas longas (infra-vermelho) causada pela redução 
do fator visão do céu pela geometria dos canyons. 

Grande capacidade de estocar calor, assim como de reemití-lo, causada pelas 
propriedades térmicas dos materiais de construção. 

Aumento do fluxo de calor sensível causado pela diminuição da evaporação, o 
que por sua vez é causada pela ausência de vegetação e da superfície permeável. 

Convergência do calor sensível, causada pela redução da velocidade do ven-
to na camada intra.21

20  LOMBARDO, Magda Adelaide. A Atmosfera Urbana.  Disponível em http://www.ambiente.sp.gov.br/EA/adm/admarqs/
Magda _Lombardo.pdf. Acesso em 28/08/07.
21  LOMBARDO, Magda Adelaide. A Atmosfera Urbana.  Disponível em http://www.ambiente.sp.gov.br/EA/adm/admarqs/
Magda _Lombardo.pdf. Acesso em 28/08/07.
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Na cidade de São Paulo, a sensação de alternância de frio e calor percebi-
da por quem passa pela região da Avenida Paulista, na região central, é sentida 
porque nesta área se concentram corredores de edifícios que projetam grandes 
sombras e canalizam ventos, é um dos “cânions urbanos” da cidade, que formam, 
artificialmente, uma zona com temperatura mais baixa.22

4.4 Efeitos do clima na saúde humana

A maior parte do território brasileiro está localizada na faixa intertropical 
e possui climas quentes, com médias superiores a 18ºC, e diferenças sazonais 
marcadas pelo regime de chuva, onde o inverno é seco e o verão chuvoso. Apenas 
uma pequena porção do sul do país é caracterizada pelo clima subtropical, porém 
há diversos fatores modificadores destas condições climáticas em nosso país. 

Os cientistas alertam para o fato de que alguns extremos climáticos afetam 
diretamente a saúde humana. Temperaturas extremamente altas provocam a inci-
dência de choques térmicos, exaustão e câimbras pelo calor. Temperaturas extre-
mamente baixas, por outro lado, podem causar doenças como enregelamentos e 
agravar males como artrite, sinusites e enrijecimento de juntas.

O clima também desempenha algum papel na incidência de certas doenças 
que atacam o homem. Em primeiro lugar, o clima afeta a resistência do corpo 
humano a algumas doenças. Segundo, o clima influência o crescimento, a propa-
gação e a difusão de alguns organismos patogênicos ou de seus hospedeiros.

Os efeitos do clima na saúde humana não são, entretanto, todos negativos. 
As condições climáticas favoráveis podem proteger e auxiliar na recuperação do 
corpo humano, com referencia às doenças. O ar fresco, a temperatura amena, a 
umidade e a radiação temperada têm valores terapêuticos. 23 

Porém, diante da ocupação desordenada dos espaços urbanos e sua imper-
meabilização, além das altas taxas de poluentes dispersos na atmosfera e os fe-
nômenos ocorridos nos microclimas das cidades, registramos efeitos danosos a 
todos os seres vivos.

Dados estatísticos controlados revelam um aumento em cerca de 25% nas in-
ternações hospitalares após cada surto agudo de poluição atmosférica, e que estas se 
relacionam entre outros aspectos, às neoplasias pulmonares e ao câncer de pele.  

Está cientificamente comprovado que um habitante da grande cidade, viven-
do nesse ambiente altamente contaminado, só pelo efeito das moléstias e compli-
cações respiratórias tem sua expectativa de vida diminuída em cerca de um ano e 
meio a dois anos. 

Esta avaliação foi feita pelo especialista em Saúde Pública, Dr. Paulo Sal-
diva, do Laboratório de Poluição da USP, em reportagem da TV Globo (SPTV), 

22  Efeito ‘cânion urbano’ esfria a Paulista. Adaptado de Folha de S. Paulo, 17/08/2005. Disponível em www.objetivo.br, 
acesso em 31/08/07.
23  AYOADE, J. O. Introdução a climatologia.  Trad. Maria Juraci Zani dos Santos. Rev. Suely Bastos. Coord. Antonio 
Christofoletti. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996, p. 290-1.
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em 5 de agosto de 2002. Morar no centro de São Paulo equivale a fumar 10 ou 20 
cigarros por dia, informou em sua entrevista.  

Se a este número se somarem os óbitos devidos a moléstias cardiovasculares 
e cardiopatias é provável que tal expectativa de vida seja diminuída em 5 anos.

Em fevereiro de 2001, no laboratório realizado na sede da Reserva da Bio-
sfera e co-patrocinado pela UNESCO foram citadas as causas mais freqüentes 
de mortalidade relacionadas a fatores ambientais: neurose (estresse), hiperten-
são arterial sistêmica, coronariopatias, doenças respiratórias, dermatites, câncer 
de pele e doenças infectoparasitárias. O Seminário realizado pelo INCOR da 
USP, também em 2001, revelou dados surpreendentes: pesquisa tomando por 
base um universo superior a 90 mil óbitos na Região Metropolitana de São 
Paulo revelou alta taxa de mortalidade de pacientes portadores de deficiências 
cardiovasculares correlacionadas aos poluentes: monóxido de carbono, compo-
nentes de enxofre e componentes do nitrogênio, todos presentes na atmosfera 
das áreas analisadas.   

Além disso, sob a ação do sol forte, esses componentes reunidos formam o 
“mau ozônio”, como já foi definido por especialistas em saúde e poluição.

No exterior, as pesquisas relativas à poluição atmosférica pela queima de 
combustíveis fósseis e sua implicação na saúde humana avançam e trazem dados 
alarmantes. Segundo Washington Novaes em matéria publicada no OESP, em 8 
de junho de 2001: “Segundo o Health Effect Institute, de Cambridge – que reuniu 
vários estudos de saúde feitos nos últimos anos -, não há dúvida de que a emis-
são de particulados pela queima de combustíveis fósseis representa grave ameaça 
para a saúde pública. No Japão, após 11 anos de batalha, a Justiça reconheceu que 
as emissões por veículos e indústrias têm fortes efeitos na saúde humana. Por isso, 
Governo e 18 indústrias terão de pagar às vítimas indenizações que chegam a U$$ 
2,7 milhões. Mais ainda, o Governo terá de implementar políticas e providências 
para que os níveis de emissões se tornem adequados a padrões recomendáveis. 
A decisão judicial foi também influenciada por um estudo da Escola de Saúde 
Pública da Universidade de Chiba, segundo o qual crianças residentes perto de 
uma escola a 50 metros de uma rodovia de alta densidade de tráfego apresentaram 
níveis de bronquite asmática entre 3,7 (meninos) e 5,9 (meninas) vezes mais alto 
que a média. 24 

No Estado de São Paulo contamos com um constante monitoramento da at-
mosfera urbana, a Cetesb25 - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
de São Paulo, tem a incumbência de fiscalizar, entre outros, a qualidade do ar de 
todo o Estado, segundo padrões pré-estabelecidos pela ordenamento legal. 

Os padrões de qualidade do ar definem legalmente o limite máximo para a 
concentração de um poluente na atmosfera, que garanta a proteção da saúde e do 
meio ambiente. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científi-

24  RAPOSO, Isabel, Saúde ambiental é condição para a saúde humana. Disponível em http://www.jornaldaserra.com.br, 
acesso em 28/08/07.
25  A Cetesb, diariamente, disponibiliza em seu site o mapa de qualidade do ar da cidade, vide http://www.cetesb.sp.gov.br/
ar/mapa_qualidade/mapa_qualidade_rmsp.asp.
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cos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e são fixados em níveis que 
possam propiciar uma margem de segurança adequada.

Os padrões nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA - Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e aprovados pelo CONAMA - Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, por meio da Resolução CONAMA 03/90.      

A mesma Resolução estabelece ainda os critérios para episódios agudos de 
poluição do ar. A declaração dos estados de Atenção, Alerta e Emergência requer, 
além dos níveis de concentração atingidos, a previsão de condições meteorológi-
cas desfavoráveis à dispersão dos poluentes.

A Legislação Estadual de São Paulo (DE 8468 de 08/09/76) também estabe-
lece padrões de qualidade do ar e critérios para episódios agudos de poluição do 
ar, mas abrange um número menor de parâmetros. Os parâmetros fumaça, partí-
culas inaláveis e dióxido de nitrogênio não têm padrões e critérios estabelecidos 
na Legislação Estadual. Os parâmetros comuns às legislações federal e estadual 
têm os mesmos padrões e critérios, com exceção dos critérios de episódio para 
ozônio. Neste caso a Legislação Estadual é mais rigorosa para o nível de atenção 
(200µg/m3).

Para efeito de divulgação utiliza-se o índice mais elevado, isto é, a qualidade 
do ar de uma estação é determinada pelo pior caso. Esta qualificação do ar está 
associada com efeitos sobre à saúde, independentemente do poluente em questão, 
conforme tabela abaixo:

Qualidade Índice Significado
Boa 0 - 50 Praticamente não há riscos à saúde.

Regular 51 - 100 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 
doenças respiratórias e cardíacas), podem apresentar sintomas 

como tosse seca e cansaço. A população, em geral,  
não é afetada. 

Inadequada 101 - 199 

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, 
cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de  

grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 
respiratórias e cardíacas), podem apresentar efeitos  

mais sérios na saúde.

Má 200 - 299 

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas 
como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta 
e ainda apresentar falta de ar e respiração ofegante. Efeitos 

ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, ido-
sos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).

Péssima >299
Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifesta-
ções de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de 

mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

Individualmente, cada poluente apresenta diferentes efeitos sobre a saúde 
da população para faixas de concentração distintas, identificados por estudos 
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epidemiológicos desenvolvidos dentro e fora do país. Tais efeitos sobre a saúde 
requerem medidas de prevenção a serem adotadas pela população afetada, to-
das no sentido de atitudes individuais para conviver com a poluição e não para 
combatê-las.26

5. O PAPEL CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO

Pudemos perceber que somente através de uma mudança de paradigmas no 
uso e ordenação do solo encontraremos a forma ideal de proteção e conservação 
dos espaços urbanos e sua salubridade, pois a impermeabilização do solo é fator 
predominante nas condições climáticas das cidades. Para tanto, nossa proposta 
consiste em fazer valer o princípio da prevenção, utilizando dos instrumentos am-
bientais e urbanísticos para garantia da qualidade de vida nas cidades. 

Porém, em razão da ingerência dos bens ambientais pelo Município, é que 
as cidades encontram-se, na atualidade, em uma situação de conflitos entre a rea-
lidade habitacional e a proteção ambiental.

O Município, adotado como ente federativo, conforme preceituam os arts. 1º 
e 18 da Constituição Federal, recebeu autonomia, possuindo competências exclu-
sivas (art. 30) e organização política própria (art. 29).   

Entidade do Estado Federativo, que de forma legal, permite uma tutela mais 
efetiva da sadia qualidade de vida, pois é nele que efetivamente vivemos. No espa-
ço geográfico do Município, devidamente delimitado, exercemos todas as nossas 
funções sociais e políticas, e é onde se encontram realmente, os bens ambientais 
que devem ser geridos à bem da coletividade. Dessa forma, podemos afirmar que 
“é o Município que passa a reunir efetivas condições de atender de modo imedia-
to às necessidades locais, em especial em um país como o Brasil, de proporções 
continentais e cultura diversificada.” 27

Constitucionalmente cabe ao município a gestão do uso e ordenação do solo 
e, desta forma, por meio de legislação municipal que restrinja a impermeabili-
zação do solo urbano, o município exercerá a importante missão de proteção do 
sistema climático das cidades.

Para tanto é necessário um planejamento, e a Constituição confere com-
petência ao município para estabelecer o planejamento e os planos urbanísticos 
para ordenamento do seu território (arts. 30, VIII e 182).

José Afonso da Silva lembra que o planejamento não é mais um processo 
dependente da mera vontade dos governantes. É uma previsão constitucional e 
uma previsão legal. Tornou-se imposição jurídica.

Assim, o planejamento, em geral, é um processo técnico instrumentado 
para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente es-
tabelecidos.28

26  CETESB, Disponível em http:// www.cetesb.sp.gov.br, acesso em 31/08/07.
27  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 60. 
28  SILVA, José Afonso. Direito urbanístico brasileiro. 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 77-8.
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Conforme salienta Toshio Mukai, a disciplina do uso do solo urbano visa, 
atualmente, ao desenvolvimento integral das comunidades. Não mais como anti-
gamente, seu objeto deixou de se consubstanciar no arranjo físico-territorial das 
cidades. Passou a ser componente essencial da proteção do meio ambiente, e de 
outro lado, do desenvolvimento econômico-social, nacional, regional e, especial-
mente, local.29

Maria de Assunção Ribeiro Franco, entende que o planejamento ambiental com-
porta todo o esforço da civilização na direção da preservação e conservação dos recur-
sos ambientais de um território, com vistas à sua própria sobrevivência. Para isso, o 
Planejamento Ambiental emprega como instrumentos todas as informações disponí-
veis sobre a área de estudo, vindo das mais diversas áreas de conhecimento.30 

Destacamos a sua real importância na medida em que é no espaço urbano 
que a maioria da população vive, desenvolve suas atividades cotidianas, trabalha, 
consome, se diverte, buscando qualidade de vida. 

Como bem sublinha Consuelo Yoshida “Na previsão das diretrizes e dos ins-
trumentos da política urbana está bem evidenciada a ênfase na prevenção dos 
problemas urbanísticos e ambientais nas cidades. Assim, a ordenação e controle 
do uso do solo devem ser conduzidos de forma a evitar, entre outros problemas, 
a deterioração das áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambientais (art. 
2º, VI, “f ” e “g”).”31

Ao apontarmos como exemplo a cidade de São Paulo, apresentamos seu 
Plano Diretor - Lei n.º 13.430, de 13/09/02, que diante dos inúmeros problemas 
ambientais que a cidade apresenta e na busca constante de conferir qualidade de 
vida a seus munícipes, elenca em seus dispositivos previsões referentes ao uso e 
ordenação do solo. 

  A Política Urbana na cidade de São Paulo obedecerá às seguintes diretrizes, 
entre outras, a utilização racional dos recursos naturais de modo a garantir uma 
Cidade sustentável, social, econômica e ambientalmente, para as presentes e futu-
ras gerações; a ordenação e controle do uso do solo, de forma a combater e evitar a 
proximidade ou conflitos entre usos incompatíveis ou inconvenientes, a poluição e 
a degradação ambiental e a excessiva ou inadequada impermeabilização do solo; e 
a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico, arqueológico e urbanístico 
(art. 10, II; VII, a, f, g; XI).

As diretrizes adotadas para a Política Ambiental do Município estão dispos-
tas no art. 56, anotamos seu inciso VII - o controle da poluição da água, do ar e a 
contaminação do solo e subsolo. Os artigos 76 a 78 disciplinam sobre a urbaniza-
ção e uso do solo, havendo previsão, inclusive, de a criação e manutenção de um 
sistema de informações georreferenciados, com dados sobre parcelamento, uso 

29   MUKAI, Toshio. Direito urbano-ambiental brasileiro. São Paulo: Dialética, 2002, p. 94.
30   FRANCO, Maria da Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a cidade sustentável. São Paulo: Annablume: 
FAPESP, 2001, p. 34-5.
31  YOISHIDA, Consuelo Yatsuda Morimizato, Poluição em face das cidades no direito ambiental brasileiro: a relação entre 
degradação social e degradação ambiental. Tese Doutorado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001, 372 p. 

Vol I-Profiss-book.indb   889 5/14/08   9:47:33 AM



890 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

do solo e edificações para subsidiar a gestão do uso e ocupação do solo (art. 77, 
XI), como forma de prevenção de danos ambientais.

No supracitado diploma legal, há a previsão de instrumentos de gestão am-
biental, dentre os quais destacamos o zoneamento ambiental do Município, que 
por meio de Lei se instituirá como instrumento definidor das ações e medidas 
de promoção, proteção e recuperação da qualidade ambiental do espaço físico-
territorial, segundo suas características ambientais (art. 249). 

Há previsões de normas complementares ao Plano Diretor Estratégico, ins-
tituindo os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, que dispõe sobre 
o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de 
São Paulo, como uma complementação. A cidade de São Paulo conta ainda, com 
outros ordenamentos legais para disciplinar esta matéria.32 

O município de São Paulo, diante da problemática ambiental, notadamente, 
seu quadro atmosférico, decidiu enfrentar de frente seus problemas e, inclusive, 
convoca sua população para participação da Consulta Pública sobre o Anteprojeto 
de Lei de Política Municipal sobre Mudança do Clima, o que digamos, é um gran-
de avanço legal. A Consulta Pública será uma oportunidade de participação da 
sociedade paulistana na formulação de uma política pública sobre o tema da sus-
tentabilidade que mais afeta o planeta: o aquecimento global.  Na oportunidade, 
serão prestados esclarecimentos e será realizado debate sobre minuta preliminar 
do anteprojeto de lei a ser enviado pelo Prefeito do Município oportunamente 
para apreciação pela Câmara de Vereadores. A formulação participativa de uma 
norma sobre o tema é inédita no país. Além disso, trata-se da primeira iniciativa 
do gênero num grande centro urbano. 33 

32  Lei n.º 13.319, 5/02/02 (Projeto de Lei nº 293/01, do Vereador Gilberto Natalini - PSDB), regulamentado pelo D 
44419/04, dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de áreas verdes nos estacionamentos que especifica, e dá outras provi-
dências. Determinando que os estacionamentos descobertos de veículos, com área igual ou superior a 100 m² (cem metros 
quadrados), cujo pavimento se apoiar diretamente no solo, deverão ser providos com vegetação de porte arbóreo, na pro-
porção de uma para cada 40 m² (quarenta metros quadrados) da área em questão (art. 1º). Porém, referido diploma poderá 
ser revogado se aprovado Projeto de lei 108/2007 dos Vereadores Antonio Carlos Rodrigues (PL), Roberto Trípoli (PV) e 
outros Vereadores, que consolida a legislação municipal sobre meio ambiente, e dá outras providências. Neste projeto de 
lei, o capítulo referente à permeabilidade do solo, estabelece que os passeios públicos, ruas de pouco movimento de veí-
culos e as vias de circulação de pedestres em áreas de lazer, praças e parques, deverão ser construídos com pisos drenantes 
(art. 67). Sendo que os estacionamentos descobertos em terrenos autorizados, existentes e futuros, deverão ter 30% (trinta 
por cento) de sua área com piso drenante ou com área naturalmente permeável (art. 68), excetuando-se os imóveis em que 
o total da área destinada a estacionamento descoberto seja igual ou inferior a 50 (cinqüenta) metros quadrados e aqueles 
implantados sobre laje de cobertura. Os prédios públicos deverão ter como área impermeabilizada, no máximo, 50% (cin-
qüenta por cento) de sua área livre (art. 69). Há ainda, o PL n.º155/99 da Secretaria da:Câmara que dispõe sobre qualidade 
de vida da população concentrada na cidade, visando garantir permeabilidade solo nos pisos externos dos supermercados/
hipermercados,shopping centers, shopping moveis,revendedoras automóveis, industrias, estabelecimentos comerciais e 
estacionamentos descobertos. (Ana Martins). E a Resolução n.º: 66/20011 da Secretaria: SMMA Departamento: CADES, 
que aprova relatório final da comissão especial de elaboração de estudos de políticas publicas - CEEEPP, para o aumento 
da permeabilidade do solo urbano no município.
33  Consulta Pública sobre o Anteprojeto de Lei de Política Municipal sobre Mudança do Clima, iniciativa da Prefeitura de 
São Paulo, no âmbito do Projeto Ambientes Verdes e Saudáveis (PAVS), que acontecerá no dia 25/09/07, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal de São Paulo. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo (SVMA), em 
conjunto com o ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP - 
FGV, apresentarão os detalhes da proposta e receberão os interessados para o debate, com o apoio do Gabinete do Vereador 
Gilberto Natalini, Câmara Municipal de São Paulo, e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Brasil). A 
minuta do Anteprojeto de lei estará disponível para leitura antecipada nos sites: www.ces.fgvsp.br e www.iclei.org/lacc/
portugues. As sugestões para alteração da minuta poderão ser feitas durante o evento, ou encaminhadas posteriormente 
para o e-mail: rachel.biderman@fgv.br. 
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Importante destacar que diversos municípios do país disciplinam sobre per-
centuais a serem preservados como área permeável, tanto nas propriedades públi-
cas como particulares, visando restabelecer o equilíbrio ecológico das cidades.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1. Não basta legislar sobre o percentual ou índice de área permeável a ser deixa-
do nas propriedades em geral, faz-se necessário a fiscalização da obediência desta 
medida legal, e, principalmente, a conscientização de todos sobre a importância 
da não impermeabilização total das áreas, sobretudo de conservar um percentual 
permeável em todas as propriedades urbanas;

6.2. As áreas de ocupações irregulares que, cotidianamente, se formam nas cida-
des, são também exemplos de impermeabilização do solo, além de caracterizar o 
uso inadequado e a ausência da gestão do solo urbano. Assim, cabe a Administra-
ção Pública em todas as suas esferas e por meio de seus órgãos, tornar eficaz seu 
poder de polícia;

6.3. As pavimentações asfálticas que são realizadas para impermeabilizar as vias 
públicas, há necessidade de pesquisas no sentido de se buscar utilizar materiais 
que substituam o asfalto, e, quando possível, as vias devem ser pavimentadas com 
bloquetes drenantes, que permitem a infiltração da águas. Este também deve ser 
o tipo de material a ser utilizado nas grandes áreas de estacionamentos existentes 
nas cidades;

6.4. Os Códigos de Posturas dos municípios deverão ser revistos no que diz respei-
to aos gabaritos de recuo entre as construções, para se evitar os efeitos cânyos;

6.5. Há também a necessidade de elaboração de planos de plantio de árvores, com 
a criação de parques, jardins e bosques para busca do reequilíbrio climático nas 
cidades. Necessitamos de florestas urbanas, de “ilhas de frescor”.
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BIODIVERSIDADE, GESTÃO DA PAISAGEM,  
CORREDORES E POLÍTICAS PÚBLICAS

LUCIANA GUIDORIZZI MARIZ DE OLIVEIRA 
Mestre em Direito Ambiental pela PUC/SP (o presente texto é uma 

parte adaptada da dissertação defendida em junho de 2007,  
sob orientação da Profª Drª Consuelo Yoshida)

1. BIODIVERSIDADE E GESTÃO INTEGRADA DA PAISAGEM

Em junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO/92), na qual 
foi elaborada a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), estabelecendo 
importantes regras e princípios internacionais de proteção à biodiversidade.

Conforme o Artigo 2, da Convenção: “Diversidade biológica significa a 
variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 
outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 
complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.”

Do conceito, extrai-se que, além da variabilidade da vida nos ecossistemas, 
há diversidade biológica no plano da genética, no das espécies e no dos ecossiste-
mas. Esses três níveis da biodiversidade indicam o alto grau de complexidade da 
natureza, sendo de extrema importância para o equilíbrio da vida na Terra. 

Também a distribuição dessa biodiversidade apresenta grande variação nos 
ambientes do planeta, como ocorre com as florestas tropicais, que cobrem apenas 
7% da superfície, enquanto concentram mais da metade de todas as espécies exis-
tentes no mundo.1 

Apesar de serem o bioma que mais contém biodiversidade, as florestas tro-
picais estão sendo cada vez mais ameaçadas. Certas atividades econômicas, con-
jugadas a fatores sociais, culturais e políticos, resultam em degradação, redução e 
fragmentação de habitats.

Ensina Nurit Bensusan: 

“A fragmentação de habitats é um processo dinâmico constituído basicamente 
por três componentes: a perda de habitats na paisagem como um todo, a redu-
ção do tamanho dos remanescentes e o crescente isolamento do fragmento por 
novas formas de uso.”2

1  BENSUSAN, Nurit. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 87.
2  Os pressupostos biológicos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. In: Benjamin, A. H. (Coord.). Direito 
ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2001. p. 164-189. p. 170.

-

-
sidade.
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A fragmentação de habitats interfere na capacidade de movimentação dos 
organismos e dificulta os processos de colonização, dispersão de sementes e 
alimentação, bem como o próprio fluxo genético entre as populações isoladas, 
reduzindo-lhes seu tamanho, prejudicando-lhes sua viabilidade e seu potencial 
evolutivo a longo prazo e aumentando-lhes o risco de extinção.3 

E na medida em que cada espécie tem sua função no ecossistema em que está 
inserida, prestando serviços ambientais e contribuindo para o equilíbrio dinâmico 
da biosfera, seu desaparecimento interfere nos processos ecológicos essenciais 
à vida, tais como a polinização, a dispersão de sementes, os ciclos hidrológico 
e de nutrientes, os fluxos de energia, o controle biológico de pragas e doenças, a 
sucessão vegetal, a herbivoria, a predação, a decomposição, a fixação do solo e a 
regulagem climática4.

A biodiversidade é muito sensível a perturbações. E, para protegê-la, uma das 
estratégias é a definição de espaços territoriais a serem especialmente protegidos.5 

Ocorre que, diante do aumento da fragmentação da paisagem e da crescente 
dificuldade de proteger extensas áreas, a estratégia de proteger certos espaços, 
por si só, não se mostra mais suficiente para a adequada conservação dos recursos 
ambientais.

É que a manutenção das características de uma área depende da qualidade 
da conservação também de seu entorno, de modo que as áreas protegidas, quando 
não planejadas e manejadas em conjunto e conforme a paisagem em que se inse-
rem, acabam funcionando como simples fragmentos isolados de vegetação. 

Assim, considerando que os processos ecológicos e evolutivos a serem res-
guardados com a proteção de certos espaços transcendem os limites físicos destes, 
os esforços de conservação devem ocorrer numa dimensão regional, abrangendo 
ecossistemas inteiros.6

3  Com exceção da Amazônica, todos os biomas brasileiros já tiveram mais de 80% dos seus ecossistemas fragmentados, 
segundo informa Moacir Bueno Arruda. (Corredores ecológicos no Brasil: o enfoque ecossistêmico na implementação da 
Convenção da Biodiversidade. In: Arruda, M. B. (Org.). Gestão integrada de ecossistemas aplicada a corredores ecológi-
cos. Brasília: Ibama, 2006. p. 19-53, p. 34).
4  Os bens e serviços ambientais são agrupados pela UNESCO em quatro categorias, de acordo com Cláudia Costa e 
Gisela Herrmann: serviços de sustentação da vida (exs: polinização e formação de habitats); serviços de regulação (exs: 
regulagem do clima e controle de erosão); serviço de provisionamento de bens (exs: fornecimento de alimento e energia); 
e serviços culturais (exs: lazer e turismo). (Plano de Ação do Corredor Ecológico da Mantiqueira. Belo Horizonte: Valor 
Natural, 2006. p. 08). 
5  A Convenção sobre Diversidade Biológica, em seu Artigo 8, trata da conservação in situ e lista ações que devem ser rea-
lizadas, dentre as quais destacam-se: estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem 
ser tomadas para conservar a diversidade biológica; desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento 
e administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversida-
de biológica; regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação da diversidade biológica, 
dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua conservação e utilização sustentável; promover a proteção de 
ecossistemas, habitats naturais e a manutenção de populações viáveis de espécies em seu meio natural; promover o desen-
volvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas 
áreas; recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperação de espécies ameaçadas, mediante, entre 
outros meios, a elaboração e implementação de planos e outras estratégias de gestão.
6  Nurit Bensusan  entende que não basta um conjunto de áreas protegidas, é necessário integrá-las num sistema e alerta 
para a síndrome do “já-estamos-protegendo-a-natureza-nas-áreas-protegidas-então-o-resto-do-planeta-pode-ser-destruí-
do”, que deve ser evitada por reduzir a possibilidade de interação e colaboração com outros setores do governo e da socie-
dade, comprometendo a efetividade das áreas protegidas e a proteção da biodiversidade (Conservação da biodiversidade 
em áreas protegidas. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 109/110). 
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Nesse contexto, a estratégia deve focar o incremento da conectividade da 
paisagem, de modo que, nas áreas onde não houver uma proteção ambiental espe-
cífica, incentivem-se os usos da terra que ensejam menos impacto ao ambiente e 
que, em maior ou menor grau, possibilitam o trânsito das espécies entre as áreas 
protegidas.

Isso se efetiva por meio da gestão integrada da paisagem, estabelecendo-se 
formas de incrementar a conexão entre unidades de conservação, áreas de pre-
servação permanente, reservas legais, servidões florestais, reservas da biosfera, 
terras indígenas, terras de quilombos e outros possíveis espaços.

Essa abordagem é fundamental para a minimização dos efeitos da fragmen-
tação de habitats, uma vez que todas as áreas protegidas e as de interstício passam 
a ser manejadas considerando-se inseridas numa ampla rede de espaços a serem 
conjuntamente manejados.

Por isso, o maior desafio, para Nurit Bensusan, é transformar o conjunto de 
unidades de conservação existentes em um efetivo sistema de áreas protegidas, 
com a inclusão de vários outros elementos que ajudam na preservação dos pro-
cessos ecológicos.7 

2. A CONECTIVIDADE E A GESTÃO DA PAISAGEM NAS POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

A Lei nº 9.985/2000 visa a organizar o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), constituído pelo conjunto das unidades de conservação fe-
derais, estaduais e municipais (art. 3º).

Com efeito, em seu artigo 5º, inciso XIII, a Lei do SNUC preconiza que o 
Sistema será regido por diretrizes que: “busquem proteger grandes áreas por meio 
de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, 
próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores 
ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso 
sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas.” 

A concepção de conectividade do SNUC está esboçada no dispositivo legal, 
que prevê a proteção de mosaicos de unidades de conservação, zonas de amorteci-
mentos e corredores ecológicos, mas que, ao mesmo tempo, exclui outros espaços 
de proteção ambiental, como a reserva legal e as áreas de preservação permanen-
te, ambas previstas pelo Código Florestal (Lei nº 4.771/ 1965).

Desta forma, por mais significativo que seja o conjunto de unidades de 
conservação compreendido pelo SNUC, as demais áreas protegidas e as áreas 
de interstício estão fora de sua abrangência, o que prejudica a conectividade 

7  Para a autora, além da articulação de todos esses elementos, é necessário para a constituição de um sistema de áreas pro-
tegidas: o planejamento global do sistema; a definição de critérios para a seleção de novas áreas; o resgate da importância 
de todas as categorias de unidades de conservação; a pesquisa científica orientada para o fornecimento de prescrições de 
manejo e para a ampliação dos conhecimentos sobre os processos biológicos; a transparência, eqüidade e participação no 
planejamento, implementação e gestão das áreas; o fortalecimento de programa de conservação em áreas privadas; e a 
busca do apoio da sociedade ao sistema de áreas protegidas. (BENSUSAN, Nurit. Conservação da biodiversidade em áreas 
protegidas. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 165).
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da paisagem e inviabiliza a existência de um amplo e efetivo sistema de áreas 
protegidas.

Também manifesta atenção às áreas de interstício o Decreto nº 4.339/2002, 
que institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade. 

Destaca-se, nesta Política, o Componente 2, que trata da Conservação da 
Biodiversidade e apresenta como sua primeira diretriz a conservação de ecossiste-
mas, com a promoção de ações de conservação in situ em áreas não estabelecidas 
como unidades de conservação, mantendo os processos ecológicos e evolutivos 
e a oferta sustentável dos serviços ambientais (item 11.1, Anexo ao Decreto nº 
4.339/2002). 

Mais recentemente, considerando o compromisso assumido por meio da 
Convenção sobre Diversidade Biológica de desenvolver estratégias, políticas, 
planos e programas nacionais para as áreas protegidas, a União formulou o Pla-
no Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto nº 
5.758/2006.

O PNAP prevê o estabelecimento de um sistema abrangente de áreas pro-
tegidas, ecologicamente representativo e efetivamente manejado (item 1, Anexo 
ao Decreto nº 5.758/2006), com a participação e a colaboração de representantes 
dos governos federal, distrital, estaduais e municipais, de povos indígenas, de co-
munidades quilombolas e de comunidades extrativistas, do setor empresarial e da 
sociedade civil (art. 2º, Decreto nº 5.758/2006).

O Plano adota a abordagem ecossistêmica na gestão das áreas protegidas, valori-
za a importância e a complementaridade de todas as categorias de unidades de conser-
vação e demais áreas protegidas na conservação da diversidade biológica e sociocul-
tural, reconhecendo os elementos integradores da paisagem, em especial as áreas de 
preservação permanente e as reservas legais, como fundamentais para a conservação 
da biodiversidade (item 1.1, X, VI e XIX, respectivamente, Decreto nº 5.758/2006).

Apresenta como diretrizes a facilitação do fluxo genético entre as unidades 
de conservação, outras áreas protegidas e suas áreas de interstício, e a inclusão 
da criação de áreas protegidas na formulação e implementação das políticas de 
ordenamento territorial e de desenvolvimento regional (item 1.2, VII e XX, res-
pectivamente, Decreto nº 5.758/2006).

Um de seus objetivos é, exatamente, ampliar o SNUC (item 3.1, I, “b”, De-
creto nº 5.758/2006). Ainda, determina o estabelecimento e a administração de 
corredores ecológicos, que lista como um dos instrumentos de gestão territorial 
de grandes paisagens ao lado dos mosaicos, das Reservas da Biosfera, das bacias 
hidrográficas e da zona costeira (item 3.3, II, “a” e “d”, respectivamente, Decreto 
nº 5.758/2006).8

8  Quanto às bacias hidrográficas, anota-se que Keith Alger e André Lima asseguram ser “impossível referir-se à conserva-
ção da diversidade biológica e gestão do território, dissociadamente da gestão dos recursos hídricos.” Com efeito, é possí-
vel planejar corredores em função do gerenciamento dessas bacias (Políticas públicas e a fragmentação de ecossistemas. 
In: Rambaldi, D.; Oliveira, D. (Org.). Fragmentação de Ecossistemas: causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomenda-
ções de políticas públicas. 2ª ed.. Brasília: MMA/SBF, 2005. p. 391-420. p. 403).
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O PNAP versa, pois, sobre unidades de conservação, terras indígenas, terras 
ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos e também sobre outros 
espaços protegidos, tais como Reservas da Biosfera, áreas de preservação per-
manente e reservas legais. E prevê a gestão integrada de todas essas áreas com as 
bacias hidrográficas, bem como a existência de corredores ecológicos e a recupe-
ração e o manejo sustentável de áreas de interstício, viabilizando um abrangente 
sistema de áreas protegidas. 

Assim, por apresentar caráter mais ecossistêmico do que o previsto pelo 
SNUC9, o PNAP avança no aspecto da conectividade da paisagem e se torna mais 
um instrumento de gestão da diversidade biológica no país.

Não obstante a importância destas normas, seria interessante fossem aplica-
das conjuntamente com outras políticas nacionais e regionais de ordenação terri-
torial e de desenvolvimento socioeconômico.

Isso porque a proteção eficiente da biodiversidade exige a composição 
das questões ambientais, econômicas e sociais, pressupondo planejamento 
dos diversos usos da terra dentro e fora das áreas protegidas, a partir de uma 
gestão democrática dos espaços territoriais. Para tanto, deve haver o envol-
vimento dos órgãos públicos, do setor privado, das instituições acadêmicas, 
das organizações não-governamentais e das populações locais. O esforço de 
conservação deve ser compartilhado.10 

São necessários, dessa forma, o trabalho das organizações não-governa-
mentais e o apoio das instituições de pesquisa, sendo bem vinda a colaboração 
financeira de instituições internacionais e imprescindível a ajuda do setor pri-
vado, que detém a maior parte das áreas que poderiam ser resguardadas.

Quanto à iniciativa privada, a fim de não onerar a sociedade com o custo 
de desapropriações, os proprietários de terras podem criar Reservas Particula-
res do Patrimônio Natural ou instituir servidões florestais, devendo recompor 
e proteger suas áreas de preservação permanente e de reserva legal.11 

Cabe ressaltar que é de grande valor e baixo custo o comprometimento 
das comunidades locais, que vivem nesses espaços há tempo e têm, normal-
mente, conseguido manter o equilíbrio dos processos ecológicos essenciais 
locais.12 

9  Sobre a Lei nº 9.985/2000, Antônio Herman Benjamin adverte que, para apreciar-lhe seu valor, é necessário considerar 
que o contexto de sua implementação foi apenas o início da instalação de um efetivo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação no Brasil (Introdução à Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. In: Benjamin, A. H. (Coord.). 
Direito ambiental das áreas protegidas: o regime jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro: Forense Universi-
tária, 2001. p. 276-316. p. 316).
10  Carlos Galindo-Leal, Thomas Jacobsen, Penny Langhammer e Silvio Olivieri qualificam a conservação como um com-
promisso social, que inclui ações individuais e se dissemina por meio das atividades de grupos e da sociedade como um 
todo (Estado dos hotspots: a dinâmica da perda de biodiversidade. In: Galindo-Leal, C.; Câmara, I. de G. (Edit.). Mata 
Atlântica: biodiversidade, ameaças e perspectivas. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional, 
2005. p. 12-23. p. 19)
11  Desta forma, cumprem com a função socioambiental da propriedade, prevista no artigo 186, inciso II, da Constituição 
Federal de 1988. 
12  A Convenção sobre Diversidade Biológica inclusive reconhece, em seu preâmbulo, a estreita e tradicional dependên-
cia de recursos biológicos de comunidades locais e populações indígenas, sendo desejável repartir eqüitativamente os 
benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação da 
diversidade biológica e à utilização sustentável de seus componentes.

Vol I-Profiss-book.indb   897 5/14/08   9:47:34 AM



898 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Fica clara, então, a utilidade de se planejar, democraticamente, a ocupação 
do território brasileiro.

Nesse ponto, vale lembrar que a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Polí-
tica Nacional de Meio Ambiente, prescreveu que suas diretrizes devem ser formu-
ladas em normas e planos, destinados a orientar a ação da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, quanto à preservação da qualidade ambiental 
e à manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios nela estabele-
cidos (art. 5º).13

Sobre tal dispositivo, considera José Afonso da Silva ser especialmente im-
portante a exigência de que as diretrizes da política ambiental sejam formuladas 
em planos, de forma a ficar vinculada aos planos de ordenação territorial e de 
desenvolvimento econômico e social, que a União deve elaborar e executar.14 

Realmente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 deter-
mina que compete à União estabelecer planos nacionais e regionais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social (art. 21, IX). E que o plane-
jamento do desenvolvimento nacional equilibrado deve incorporar e compatibili-
zar os planos nacionais e regionais de desenvolvimento (art. 174, § 1º, in fine).15

No entender de André Lima, o ordenamento territorial é: 

“[...] o resultado da implementação de um planejamento integrado e sistêmico 
do uso dos recursos naturais e do território, posto em prática por meio da reali-
zação de ações de curto, médio e longo prazos, de políticas positivas, de estabe-
lecimento de diretrizes e de incentivos, pelo Estado (planejamento, fiscalização, 
controle e fomento) acordado com a participação efetiva da sociedade.”16 

Ordenar a ocupação do território nacional pressupõe planejamento conju-
gado a ações e implica, sucintamente, delimitar áreas reservadas à preservação 
ambiental, outras que admitam algum tipo de utilização de recursos naturais e 
aquelas destinadas às atividades sociais e econômicas, buscando concretizá-las de 
várias maneiras.17 

13  Dentre os princípios desta Política, cabem citar: ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico; proteção 
dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; recuperação de áreas degradadas; e proteção de áreas ame-
açadas de degradação (art. 2º, I, IV, VIII e IX, respectivamente, Lei nº 6.938/1981). Também aqui interessam dois de seus 
objetivos: a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente 
e do equilíbrio ecológico; e a 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 (art. 4º, I e VI, res-
pectivamente, Lei nº 6.938/1981).
14  Direito Ambiental Constitucional. 4ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 212.
15  Em 1972, a Declaração de Estocolmo previu, em seu Princípio nº 4: “O homem tem a responsabilidade especial de 
preservar e administrar judiciosamente o patrimônio representado pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu ‘habitat’, 
que se encontram atualmente em grave perigo por uma combinação de fatores adversos. Em conseqüência, ao planificar 
o desenvolvimento econômico, deve ser atribuída importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna 
silvestres.”
16  Zoneamento ecológico-econômico à luz dos direitos socioambientais. Curitiba: Juruá, 2006. p. 51.
17  De acordo com Eduardo Geraque, o Ministério do Meio Ambiente apresentou, em dezembro de 2006, mapas de áreas 
prioritárias para a conservação da diversidade biológica brasileira, realizados em conjunto com a comunidade científica e 
aprovados na reunião da Comissão Nacional de Biodiversidade. Os mapas mostram quais regiões devem ser protegidas e 
quais seus níveis de importância à conservação. Os estudos apontam a criação de mais de mil áreas de proteção em terra 
e mais de cem no mar. (País precisa proteger 6,2 milhões de km². Folha de São Paulo, São Paulo, 23 dez. 2006, ano 86, nº 
28.388. Folha Ciência, Caderno A, p. 16).
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Esse enfoque sistêmico permite, com maior precisão, visualizar as áreas a 
serem protegidas e aquelas aptas a exercer, em maior ou menor grau, a função de 
conectar a paisagem. Para tanto, o zoneamento é de enorme proveito.

Nesse sentido, Keith Alger e André Lima consideram: 

“O Zoneamento Ecológico-Econômico é o instrumento de planejamento e gestão 
do território por excelência, talvez o mais adequado a preencher a demanda por 
produção, análise e sistematização de dados e informações sobre o território e 
sua população e, para subsidiar o poder público e a coletividade na tomada de 
decisões acerca do desenvolvimento de um dado espaço territorial.”18

Auxiliando no planejamento da ordenação territorial, o zoneamento possi-
bilita identificar áreas em que seria interessante haver maior permeabilidade ao 
movimento da biota e, então, definir corredores.19 

3. CORREDORES20

Os corredores, ao incrementarem a conectividade da paisagem, apresentam 
a função de facilitar o fluxo genético das espécies, contribuindo, entre outros pro-
cessos, para a dispersão de sementes, a recolonização de áreas degradadas e a 
manutenção de populações que demandam grandes áreas para sobreviver. Seu 
propósito é, claramente, a conservação da diversidade biológica.

Nos projetos implementados no Brasil21, há duas escalas espaciais de corre-
dores: a macro, ou regional, e a micro, ou local. 

Em escala regional, os corredores são caracterizados como grandes espa-
ços compostos por diversas paisagens, tais como unidades de conservação e suas 
zonas de amortecimento, terras indígenas e de remanescentes de quilombos, pro-
priedades privadas com suas reservas legais e áreas de preservação permanente, 
áreas rurais e urbanas e outras áreas protegidas.22 

18  Idem, idibem, p. 417/418. Estes autores se questionam sobre o poder vinculador do Zoneamento Ecológico-Econômico 
sobre as políticas governamentais e sobre as atividades privadas. Aqui, então, vale trazer notícia de Janaina Lage, no 
sentido de que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística lançou, em janeiro de 2007, a coleção de dez novos mapas, 
permitindo o mapeamento da Amazônia Legal, com dados sobre a rede urbana regional, logística do território, fronteiras 
agropecuária e mineral, entre outros. A partir desses mapas, foi elaborado o zoneamento ecológico-econômico dos Estados 
abrangidos, que separa as áreas com estrutura produtiva definida, as que precisam ser recuperadas e as protegidas, e que 
deve ter caráter normativo e ser utilizado para indicar alternativas de uso sustentável dos recursos naturais. (Amazônia 
Legal perdeu 13,3% de sua floresta. Folha de São Paulo, São Paulo, 26 jan. 2007, ano 86, nº 28.422. Folha Ciência, Ca-
derno A, p. 12). 
19  Os corredores devem ser indicados no diagnóstico que orienta a definição de zonas, no processo de zoneamento ecoló-
gico-econômico de um dado espaço (art. 13, IV, Decreto nº 4.297/2002).
20  Ao lado dos corredores, há ainda outras duas estruturas de arranjo espacial, conforme Nurit Bensusan: os trampolins 
(ou stepping stones), caracterizados por serem manchas separadas de habitats presentes no espaço entre fragmentos isola-
dos, fornecendo recursos e refúgio e auxiliando os animais a se movimentarem na paisagem; e os mosaicos de paisagens, 
que compreendem vários fragmentos de habitats de diferentes qualidades para uma espécie de animal. (Conservação da 
biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 93). Cada uma dessas estruturas tem sua importância e 
sua forma de implementação.
21  Seção 5, adiante.
22  Nessa perspectiva, os corredores equivalem aos mosaicos de paisagens. Sugere-se, a fim de eliminar a incoerência de 
existirem duas estruturas semelhantes com designações distintas, diferenciá-las enfatizando a função dos macrocorredores 
de conectar as paisagens. 

Vol I-Profiss-book.indb   899 5/14/08   9:47:35 AM



900 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Esses chamados corredores ecológicos ou de biodiversidade funcionam 
como unidades de planejamento, nas quais, a partir de sua gestão integrada, des-
centralizada e participativa, administram-se em conjunto os distintos usos dos es-
paços abrangidos, privilegiando práticas sustentáveis. Permitem o direcionamento 
de esforços que produzam o máximo de resultados positivos à conservação com o 
custo mínimo para a sociedade.

Na escala local, os microcorredores são faixas de vegetação que unem fisi-
camente fragmentos de habitats. Nesse contexto, por servirem de elementos de 
conexão e reduzirem a resistência do ambiente ao fluxo genético das populações, 
os pequenos trechos vegetados são essenciais à sustentação da biodiversidade.23 

Esses corredores lineares podem ser implementados de diferentes formas, 
tais como a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (uma das 
categorias de unidade de conservação)24 e a instituição de servidões florestais nas 
propriedades rurais (prevista atualmente no Código Florestal e na Política Nacio-
nal de Meio Ambiente). Inclusive, são um dos elementos de conexão possível em 
um macrocorredor.

4. OS CORREDORES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Reconhecendo, implicitamente, a ocorrência do processo de fragmentação 
de habitats e a necessidade da conectividade entre as unidades de conservação, a 
Lei do SNUC apresenta preocupação com o estabelecimento de corredores eco-
lógicos dentro do Sistema. 

Tais corredores são conceituados, na Lei, como “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.” (art. 2º, XIX, Lei nº 9.985/2000).

Já a Política Nacional da Biodiversidade, ao versar sobre conservação de 
ecossistemas, prevê o objetivo específico de “planejar, promover, implantar e 
consolidar corredores ecológicos e outras formas de conectividade de paisagens, 
como forma de planejamento e gerenciamento regional da biodiversidade, incluin-
do compatibilização e integração das reservas legais, áreas de preservação perma-
nente e outras áreas protegidas.“ (item 11.1.3, Anexo ao Decreto nº 4.339/2002). 

23  Fernanda Muller e Sabrina Domingos relatam que cientistas, liderados por Ellen Damschem, ecóloga da Universidade 
da Califórnia, nos EUA, comprovaram a teoria de que os microcorredores têm um impacto positivo sobre a diversidade 
de espécies, ao realizarem experimentos em uma vasta área de floresta de pinus na Carolina do Sul, por cinco anos. Eles 
observaram que esses corredores auxiliam a diversidade de plantas ao melhorar a dispersão de sementes e a polinização, 
alterando a competição entre elas. “Demonstramos que os corredores não são simplesmente um paradigma intuitivo da 
conservação. Eles são uma ferramenta prática para a preservação da biodiversidade”, concluem Damschem e seus colegas 
cientistas, no estudo publicado em novembro passado pela Revista Science. (Surgem primeiras evidências da eficácia dos 
corredores ecológicos. 12 set. 2006. Disponível em: <www.corredores.org.br>. Acesso em: 01 nov. 2006. )
24  José Márcio Ayres et al. asseguram que as RPPNs são “(...) um dos mais importantes mecanismos para consolidação da 
integridade e conectividade dos corredores e da ampliação a longo prazo da superfície protegida no país.” (Os corredores 
ecológicos das florestas tropicais do Brasil. Belém: Sociedade Civil Mamirauá, 2005. p. 93)
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O PNAP, por sua vez, apresenta o eixo temático do “Planejamento, Forta-
lecimento e Gestão”, que é formulado no âmbito da abordagem ecossistêmica e 
busca a efetividade do conjunto de áreas protegidas, contribuindo para a redução 
da perda da diversidade biológica (item 2.1, Anexo ao Decreto nº 5.758/2006). 

Esse eixo tem como objetivo geral integrar as unidades de conservação a 
paisagens terrestres e marinhas mais amplas, de modo a manter a sua estrutura e 
função ecológicas e sócio-culturais (item 3.3, Anexo ao Decreto nº 5.758/2006). 
Uma de suas estratégias procura “estabelecer e administrar, entre outros, corredo-
res ecológicos, segundo as necessidades de manutenção de processos ecológicos e 
das espécies migratórias.” (item 3.3, II, “a”, Anexo ao Decreto nº 5.758/2006).

Vislumbra-se, na legislação aqui brevemente analisada, a preocupação com 
a implementação de corredores ao restar preconizado, de certa forma, o incre-
mento das conexões entre as diversas paisagens, projetando-se uma rede de áreas 
protegidas.

Apesar das dificuldades25, a definição de uma rede integrada de paisagens 
sustentáveis é viável a partir da adoção das estratégias previstas no ordenamento 
jurídico voltadas à implementação, com o auxílio de instrumentos como o zonea-
mento ecológico-econômico, de corredores em diferentes escalas espaciais. 

Os corredores, notadamente numa escala regional, representam um enor-
me avanço na concepção e na execução das políticas públicas de conservação da 
biodiversidade, constituindo-se o fundamento básico de uma estratégia efetiva de 
combate aos efeitos da fragmentação de biomas.

Ocorre que as políticas analisadas mencionam os corredores ecológicos 
dentre suas estratégias, porém não distinguem as duas escalas de corredores exis-
tentes.

A maioria dos corredores previstos nos projetos em andamento no país26 é 
configurada na escala macro, dentro da qual se inserem os microcorredores como 
elementos de conexão. 

Esses macrocorredores não se enquadram no conceito apresentado pela Lei 
nº 9.985/2000, segundo o qual os corredores ecológicos são porções de ecossiste-
mas que ligam unidades de conservação.

Por outro lado, apesar da nomenclatura, correspondem à estrutura de co-
nectividade de mosaicos de áreas protegidas, o que lhes aproxima do conceito 
de mosaico ali trazido (art. 26). Entretanto, não lhes é exigido o reconhecimento 
pelo Ministério do Meio Ambiente, nem a existência de um conselho consultivo 
e gestor, como ocorre com os mosaicos de unidades de conservação (arts. 8º e 9º, 
respectivamente, Decreto nº 4.340/2002).

Já os microcorredores implementados assemelham-se ao conceito de corre-
dores ecológicos previsto na Lei do SNUC, mas destes diferem por não se restrin-
girem a conectar apenas unidades de conservação. 

25  Algumas são: descumprimento usual de normas; fiscalização insatisfatória das atividades; infra-estrutura insuficiente; 
recursos financeiros e humanos escassos; incentivos poucos atraentes; pobreza; conflito de diferentes interesses; incerteza 
científica sobre a biodiversidade e sobre os processos ecológicos.
26  Seção 5, a seguir.
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A norma que parece apresentar o melhor conceito desses corredores lineares 
é a Resolução CONAMA nº 09/1996, ao tratar do “corredor entre remanescentes”, 
que se caracteriza por ser uma faixa de cobertura vegetal existente entre remanes-
centes de vegetação (art. 1º, caput). Essa Resolução estabelece que tais corredores 
são constituídos pelas matas ciliares, pelas faixas marginais definidas por lei e 
pelas faixas de cobertura vegetal que permitam a ligação dos remanescentes, em 
especial, às unidades de conservação e às áreas de preservação permanente (par. 
único, “a” e “b”). 

Observa-se que a Resolução, utilizando a expressão “em especial”, destacou 
a ligação dos remanescentes com as unidades de conservação e as áreas de preser-
vação permanente, sem excluir outras conexões possíveis e importantes. 

Conclui-se, portanto, que os corredores na escala micro estão razoavelmente 
conceituados em nosso ordenamento jurídico, ao contrário do que ocorre com os 
macrocorredores. 

5. OS CORREDORES EM ALGUNS PROJETOS IMPLEMENTADOS NO BRASIL

Em 1992, o Ministério do Meio Ambiente, apoiado pelo então Grupo dos 
Sete Países Industrializados (G-7), lançou o Programa-Piloto para a Proteção das 
Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), instituído pelo Decreto Federal nº 563/1992 
e financiado por doações27 do ex-G-7, da União Européia e dos Países Baixos, 
com contrapartida do governo brasileiro, nas esferas federal e estaduais, e de or-
ganizações da sociedade civil. 

O Programa-Piloto tem como finalidade o desenvolvimento de estratégias 
inovadoras para a proteção e o uso sustentável da Floresta Amazônica e da Mata 
Atlântica, bem como a melhoria na qualidade de vida das populações locais. Suas 
atividades são planejadas e executadas por meio de parcerias entre as diversas 
esferas governamentais, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e 
setor privado

Como integrante do “Projeto Parques e Reservas” do Programa-Piloto, no 
primeiro semestre de 1997, foi apresentado o “Projeto Corredores Ecológicos”, 
que define tais corredores como grandes áreas que contêm ecossistemas flores-
tais biologicamente prioritários e viáveis para a conservação da biodiversidade na 
Amazônia e na Mata Atlântica. Neste Projeto, os corredores abrangem conjuntos 
de unidades de conservação, terras indígenas e áreas com diferentes formas de 
uso da terra.28

Um dos benefícios do Projeto é possibilitar novos usos e formas de ocupa-
ção do solo nas áreas situadas entre as unidades de conservação, incentivando a 
criação de reservas particulares, o prática do ecoturismo, a adoção de sistemas 

27  Encaminhadas ao Fundo Fiduciário de Florestas Tropicais - RFT, administrado pelo Banco Mundial.
28  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. O corredor central da mata atlântica: uma nova escala de conservação da biodi-
versidade. Ministério do Meio Ambiente, Conservação Internacional e Fundação SOS Mata Atlântica. Brasília: Ministério 
do Meio Ambiente; Conservação Internacional, 2006. p. 13.
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agroflorestais, entre outras atividades econômicas ambiental e socialmente sus-
tentáveis.29 

Com base em critérios biológicos, ecológicos, evolutivos e de ameaça, fo-
ram indicados sete grandes corredores, cinco dos quais localizados na Amazônia 
(Corredor Central, Corredor Norte, Corredor Oeste, Corredor Sul e Corredor dos 
Ecótonos30 Sul-amazônicos) e dois, na Mata Atlântica (Corredor Central e Corre-
dor Sul, também chamado Corredor da Serra do Mar). Priorizou-se a implemen-
tação dos Corredores Central da Amazônia e Central da Mata Atlântica, com o 
objetivo de testar as diferentes condições nos dois principais biomas e preparar e 
apoiar a criação e a implantação dos demais corredores.

A efetivação das ações deste Projeto iniciou-se em março de 2002, e sua 
execução foi dividida em duas fases: na primeira, busca-se implementar os corre-
dores Central da Amazônia e Central da Mata Atlântica; e, na segunda, aprovei-
tando-se da experiência dessa implementação, seriam implantados os outros cinco 
corredores. Após a consolidação dos sete corredores, serão implementadas faixas 
de ligação entre eles.31

Paralelamente e valorizando a abordagem de certos temas que interagem 
com os objetivos estabelecidos pelo Projeto Corredores Ecológicos, o Fundo de 
Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) destinou oito milhões de dólares para 
o hotspot32 da Mata Atlântica.33

O CEPF é uma iniciativa conjunta da Conservação Internacional, do Banco 
Mundial, do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF), da Fundação MacAr-
thur e do governo do Japão. Sua coordenação local é realizada pela Aliança para 
a Conservação da Mata Atlântica, parceria entre a Fundação SOS Mata Atlântica 
e a Conservação Internacional.

Por complementar os esforços de conservação existentes, foram definidas 
duas regiões prioritárias para investimentos: o Corredor Central da Mata Atlântica 
e o Corredor da Serra do Mar. São quatro as linhas estratégicas direcionadoras dos 
investimentos do Fundo na região: incentivar iniciativas de manejo da paisagem 
lideradas pela sociedade civil nos Corredores Central e da Serra do Mar; melhorar a 
gestão das unidades de conservação públicas atuais e futuras, por meio de esforços 
direcionados da sociedade civil; aumentar o número de áreas privadas protegidas, 
por meio de esforços da sociedade civil; e criar um fundo de ação para identificação 
e gestão de espécies e habitats críticos, por parte da sociedade civil.34 

29  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Projeto Corredores Ecológicos: novos cenários para a conservação da biodiver-
sidade brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, s/d.  
30  Ecótonos significa transição natural entre dois ecossistemas. Mais precisamente: “zona de contato ou transição entre 
duas formações vegetais com características distintas” (Resolução CONAMA nº 12/1994).
31  AYRES, José Márcio et al.. Os corredores ecológicos das florestas tropicais do Brasil. Belém: Sociedade Civil Mamirauá, 
2005. p. 40. Nota-se que há previsão de implementação de microcorredores que ligariam os macrocorredores entre si.
32  Os hotspots são áreas que apresentam alto grau de diversidade biológica, com enorme riqueza de espécies endêmicas, e 
que sofrem graves ameaças de destruição.
33  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. O corredor central da mata atlântica: uma nova escala de conservação da biodi-
versidade. Ministério do Meio Ambiente, Conservação Internacional e Fundação SOS Mata Atlântica. Brasília: Ministério 
do Meio Ambiente; Conservação Internacional, 2006. p. 32.
34  CEPF - CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND. Mata Atlântica, Brasil. Hotspot de biodiversidade da Mata 
Atlântica. Jul. 2002. Disponível em: <www.cepf.net>. Acesso em: 13 dez. 2005.
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Por sua vez, desde 1983, o Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPE e seu 
antecessor, o Projeto Mico-Leão-Preto, em parceria com o Instituto Florestal de 
São Paulo, atuam na parte paulista do corredor do Rio Paraná, principalmente 
no Pontal do Paranapanema, pesquisando os efeitos da fragmentação das flores-
tas sobre a biodiversidade e, assim, propondo ações conservacionistas com bases 
científicas para a região.

De acordo com Cláudio Valladares-Pádua et al.35, no Pontal, trabalha-se com 
a restauração da conexão entre fragmentos florestais, especialmente por meio do 
reflorestamento de áreas de preservação permanente e reservas legais. Verifica-se, 
assim, que o Projeto busca implementar microcorredores.

Nos locais onde isso não for possível, relatam os autores que o Projeto prevê 
o plantio de vários pequenos bosques, notadamente de árvores frutíferas, entre 
fragmentos de floresta nativa, constituindo trampolins ecológicos. Desta forma, 
o Projeto também consiste no uso de bosques sociais ou quintais agroflorestais 
como ilhas de passagem de biodiversidade ou stepping stones.36

Os mesmos autores avaliam que essas ações conservacionistas, no Pontal do 
Paranapanema, demonstraram que esforços de pesquisa sobre espécies e seu ha-
bitat integrados com educação ambiental e envolvimento comunitário são muito 
importantes para a conservação de ecossistemas ameaçados.37 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem da gestão integrada e democrática da paisagem contribui para 
o manejo dinâmico e integrado dos biomas e, evidentemente, amplia as possibili-
dades de conservação da biodiversidade.

Moacir Bueno Arruda noticia que estão apresentando bons resultados os es-
tudos em escala ecossistêmica, tais como a definição de ecorregiões, a represen-
tatividade ecológica, a gestão integrada de ecossistemas, a gestão biorregional, 
os corredores ecológicos e o zoneamento ambiental. O autor avalia, porém, que, 
considerando a dimensão continental do Brasil e sua diversidade ecológica, foi 
realizado muito pouco até agora, afirmando que o desafio é intensificar o desen-
volvimento dos projetos e ampliar cada vez mais a escala de abrangência.38

Mesmo ainda tendo muito a fazer, para Nurit Bensusan o país já possui um 
conjunto significativo de unidades de conservação, um conhecimento conside-
rável de sua biodiversidade e uma legislação ambiental bastante razoável, tendo 
sido uma liderança no cenário internacional ambiental (ainda que nem sempre 
positiva, conforme acredita).39

35  Combinando comunidade, conectividade e biodiversidade na restauração da paisagem do Pontal do Paranapanema como 
estratégia de conservação do Corredor do Rio Paraná. In: Arruda, M. B.; Sá, L. F. S. N. de (Org.). Corredores ecológicos: 
uma abordagem integradora de ecossistemas no Brasil. Brasília: MMA/Ibama, 2004. p. 67-79. p. 73.
36  Ibidem. p. 73.
37  Ibidem. p. 76.
38  Corredores ecológicos no Brasil: o enfoque ecossistêmico na implementação da Convenção da Biodiversidade. In: Arruda, 
M. B. (Org.). Gestão integrada de ecossistemas aplicada a corredores ecológicos. Brasília: Ibama, 2006. p. 19-53. p. 33.
39  Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 164.
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De qualquer forma, é possível verificar que esforços têm sido realizados, na 
prática, para o fim de viabilizar a implementação de um efetivo sistema de espa-
ços protegidos no Brasil, cumprindo, assim, os compromissos assumidos perante 
a Convenção sobre Diversidade Biológica e buscando a conservação da nossa 
abundante e ainda não inteiramente explorada biodiversidade.40 41

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

7.1 A abordagem da gestão integrada de paisagens busca viabilizar a conectivida-
de necessária à adequada conservação da biodiversidade, sendo fundamental para 
a minimização dos efeitos da fragmentação de habitats ao incrementar o trânsito 
das espécies entre as áreas protegidas.

7.2 Esse planejamento biorregional visa a estabelecer uma conexão entre unida-
des de conservação, áreas de preservação permanente, reservas legais, servidões 
florestais, reservas da biosfera, terras indígenas e de quilombos, além de outros 
espaços em que se incentivem usos da terra menos impactantes e mais permeáveis 
ao movimento da biota.

7.3 Importante ordenar a ocupação do território, delimitando-se áreas reservadas 
à preservação ambiental, outras que admitam algum tipo de utilização de recursos 
naturais e aquelas destinadas às atividades econômicas e sociais. Com o auxílio 
do zoneamento ecológico-econômico, é possível planejar a utilização dos espaços 
e, inclusive, definir corredores.

7.4 Os microcorredores cumprem a função de conectar fisicamente os fragmentos 
de vegetação, e os macrocorredores permitem o livre trânsito das espécies por en-
tre as paisagens que envolvem. Sugere-se a elaboração de norma conceituando-os, 
mencionando suas várias formas de implementação e diferenciando dos mosaicos 
os corredores ecológicos. 

7.5 As diretrizes das políticas públicas analisadas permitem delinear as bases para 
a implementação de um amplo sistema nacional de áreas protegidas, tão necessá-
rio à adequada gestão da biodiversidade brasileira. 

40  Os Estados de Rondônia e do Acre já concluíram seus zoneamentos (Governo apóia dendê em área desmatada. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 11 fev. 2008, ano 87, nº 28.803, Caderno Ciência, A 11). 
41  Claudio Angelo informa que, em 2006, foi completado o maior conjunto de áreas de conservação em floresta tropical 
do mundo, ao serem criadas cinco unidades de conservação no Estado do Pará: “O mosaico paraense completa o maior 
corredor ecológico do planeta, que se estende da fronteira entre o Amazonas e a Colômbia, até o litoral do Amapá. Quem 
percorrer essa região hoje poderá andar 3.000 quilômetros integralmente dentro de áreas protegidas, entre parques, reser-
vas indígenas e florestas de uso sustentável.” (PA cria maior reserva florestal do mundo. Folha de São Paulo, São Paulo, 05 
dez. 2006, ano 86, nº 28.370, Caderno Ciência, A 19). 
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PROCESSO PENAL AMBIENTAL: 
APONTAMENTOS SOBRE A EFETIVIDADE  

DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS

LUCIANA VIEIRA DALLAQUA SANTOS
Defensora Pública do Estado de São Paulo. Pós-graduanda em 

Direito Processual Penal pela Escola Paulista da Magistratura

1. INTRODUÇÃO

Hodiernamente, o meio ambiente tem sido objeto de grande preocupação, sus-
citando acalorados debates a respeito de quais soluções podem ser adotadas para 
que se alcance a almejada preservação da vida sob todas as suas formas, assim como 
dos demais recursos naturais existentes, que viabilizam a vida humana na Terra. 

A questão ambiental vem sendo discutida há muitas décadas, pelos mais 
variados ramos da sociedade, tendo sido adotada como prioridade nos programas 
de desenvolvimento de diversos países.

A discussão a respeito da problemática ambiental ocasionou significativa 
evolução legislativa, notadamente das Constituições de diversos países, sendo que 
os bens ambientais passaram a ser objeto de expressiva regulamentação.

Diante de sua crescente degradação, o meio ambiente passou a ser penal-
mente tutelado em diversos ordenamentos jurídicos, dentre os quais se destaca o 
do Brasil, com um rol extenso de normas destinadas a esse fim.

Observa-se, porém, que, no campo processual, poucas inovações foram le-
vadas a efeito, restando ao intérprete a tarefa de suprir as lacunas existentes, espe-
cialmente no âmbito processual penal ambiental.

O presente estudo busca analisar as inovações introduzidas pela Lei de Cri-
mes Ambientais na ordem processual penal e demonstrar que, embora o sistema 
processual vigente possa ser aperfeiçoado, é possível instrumentalizar a aplicação 
da lei penal no processamento e julgamento dos crimes ambientais, de forma a dar 
efetividade ao diploma legal.

2. DA AÇÃO PENAL

A ação penal relativa aos crimes ambientais previstos na Lei Federal nº 
9.605/98, bem como nas leis que a complementam, é a pública incondicionada. 
Significa dizer que, para sua instauração, basta a ocorrência do delito.

Assim sendo, a ação penal é atribuição privativa do Ministério Público, nos 
termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. A ação penal, portanto, 
inicia-se por denúncia, consoante dita o artigo 24, do Código de Processo Penal.

O presente trabalho 
destina-se a analisar o 
regramento processual 
introduzido pela Lei 
Federal nº 9.605/98 
– a Lei dos Crimes 
Ambientais – assim 
como quais os 
eventuais problemas 
práticos advindos de 
sua aplicação. Busca 
apontar as soluções 
possíveis para torná-
la efetiva, com base 
no ordenamento 
jurídico posto, 
especialmente para 
os casos de absoluta 
ausência de norma 
processual na Lei de 
Crimes Ambientais. 
Por fim, destaca que 
o arcabouço jurídico 
atualmente existente 
pode ser aplicado com 
eficiência, mas que 
o sistema processual 
vigente ainda pode 
ser aperfeiçoado, 
adequando-se às 
especificidades 
atinentes à matéria 
ambiental.

Vol I-Profiss-book.indb   907 5/14/08   9:47:36 AM



908 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Cabe a reflexão, porém quanto à possibilidade de promoção de ação penal 
privada subsidiária da pública, que será devidamente analisada adiante.

2.1 Ação Penal Privada Subsidiária

Por se tratar de ação penal pública incondicionada, havendo elementos para 
sua propositura e ocorrendo a inércia do Ministério Público em oferecer a de-
núncia no prazo legal, o ofendido, ou quem tenha qualidade para representá-lo, 
poderá intentar a ação penal privada subsidiária da pública, nos termos do artigo 
5º, inciso LIX, da Constituição Federal, do artigo 100, §3º, do Código Penal e do 
artigo 29, do Código de Processo Penal.

Há, no entanto, doutrinadores que restringem a abrangência do conceito de 
ofendido, para fins de promoção da ação penal privada subsidiária. É o caso, verbi 
gratia, da posição sustentada por Vladimir e Gilberto Passos de Freitas:

“Como o ofendido, no dizer de Espínola Filho, ‘é a pessoa imediata e direta-
mente atingida pelo crime”, tem-se que somente por ele poderá ser proposta 
a ação penal privada subsidiária. As associações de natureza civil, defensoras 
da natureza, apesar de possuírem legitimidade para ingressar com ação civil 
pública (Lei 7.347, de 24.07.1985, art. 5º), por mais interesse que tenham na 
apuração do fato, não estão legitimadas para ingressar com a queixa-crime”1.

No entanto, com o devido respeito, esse entendimento parece não se harmo-
nizar com os princípios norteadores do Direito Ambiental, notadamente, com o 
princípio da participação.

Isso porque se uma única pessoa pode ingressar com a queixa-crime, ini-
ciando, desta forma, a ação penal privada subsidiária da pública, não é razoável 
que uma associação civil, formada pelos indivíduos ofendidos pela prática de um 
crime ambiental, seja impedida de comparecer em juízo e representar os mesmos 
interesses.

Frise-se, por oportuno, que não existe nenhuma norma que proíba o ingresso 
de ação penal por associações civis, razão pela qual não cabe ao intérprete res-
tringir esse direito.

Assim sendo, não há óbice a que qualquer pessoa, física ou jurídica, de qual-
quer natureza, possa intentar a ação penal privada subsidiária, considerando que 
todos, sem distinção, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3. DA VÍTIMA

Vítima é o designativo utilizado para referir-se a toda pessoa física ou jurídi-
ca que tenha um bem jurídico lesado ou ameaçado por outra. Entre outros termos 
utilizados para tal referência destacam-se: sujeito passivo, prejudicado, ofendido. 

1  Crimes contra a natureza, p. 311.
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Convém trazer à colação o conceito de vítima introduzido pela Declaração 
de Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas de Criminalidade e de Abu-
so de Poder, oriunda da Resolução nº 40/34 da Assembléia Geral da Organização 
das Nações Unidas, nos seguintes termos: vítimas são “pessoas que, individual 
ou coletivamente, sofreram dano, incluindo prejuízo físico ou mental, sofrimento 
emocional, perda econômica ou diminuição substancial de seus direitos funda-
mentais”.

Nos crimes praticados em detrimento de bens de titularidade difusa, como é 
o caso dos recursos ambientais, a vítima do evento danoso é toda a coletividade, 
titular do direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos da Cons-
tituição Federal.

Deve-se ressaltar a possibilidade de se considerar vítima do evento danoso 
não apenas a coletividade atual, presente, mas também as futuras gerações, o que 
denota a alta lesividade dos crimes desta natureza.

3.1 Do Papel da Vítima

A legislação brasileira, notadamente a de natureza penal, foi estruturada em 
uma concepção voltada ao indivíduo, seja quanto ao autor dos fatos criminosos, 
seja quanto à vítima dos crimes previstos na legislação pátria.

A vítima dos crimes, especialmente, foi relegada a segundo plano pela le-
gislação penal, sendo sua participação quase que inexistente nos processos para 
responsabilização penal.

Entretanto, a complexidade das relações jurídicas, assim como o aumento e 
a sofisticação da criminalidade, tornaram a concepção individualista insuficiente, 
sendo que, nos últimos anos, inúmeros problemas surgiram no que se refere às 
vítimas de um evento criminoso.

O entendimento de que há bens que não são de titularidade pública nem 
privada, ou seja, o reconhecimento da existência de uma terceira categoria de 
bens, os bens difusos ou transindividuais, torna necessária uma reavaliação dos 
sistemas penal e processual penal vigentes, a fim de que estes sirvam à realidade 
e tutelem de forma eficiente os bens desta natureza.

4. COMPETêNCIA JURISDICIONAL

Costuma-se dizer que a competência é a medida da jurisdição. No entanto, 
essa definição pode ser implementada com outras pertinentes considerações.

A competência jurisdicional consiste nos limites da jurisdição que, nos dize-
res de José Frederico Marques, é “a função estatal de aplicar as normas da ordem 
jurídica em relação a uma pretensão”2. 

2  MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro-São Paulo: Forense, 1961, v.1, p. 
180.
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A Constituição Federal prevê os critérios definidores da competência juris-
dicional, estabelecendo quais as matérias atinentes à Justiça Federal, de maneira 
expressa, em seu artigo 109, restando implícito que a competência da Justiça Es-
tadual é residual e abarca todas as causas não distribuídas expressamente àquele 
órgão.

Em muitos casos concretos, porém, torna-se tarefa difícil definir a correta 
competência de litígios em matéria ambiental, em que pesem as regras acima 
declinadas. Serão indicados, pois, alguns dos critérios que podem facilitar a deter-
minação da competência jurisdicional em matéria processual penal ambiental.

4.1 Da Definição da Competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual

A competência da Justiça Federal é expressamente prevista pelo artigo 109 
da Constituição Federal e pode ser classificada sob dois aspectos: competência 
ratione personae e competência ratione materiae.

A competência ratione personae refere-se às causas que envolvam interesses 
da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, conforme previsto no 
artigo 109, incisos I e III. Já a competência ratione materiae refere-se a determi-
nadas matérias sobre as quais, havendo litígio, sua solução competirá à Justiça 
Federal, consoante disposto nos demais incisos do referido artigo.

Dentre as matérias indicadas pela Constituição Federal como afetas à com-
petência da Justiça Federal, não consta, de modo expresso, a referência ao meio 
ambiente e seus elementos.

Esta constatação poderia levar à conclusão de que tais crimes seriam da 
exclusiva competência da Justiça Estadual, posto ser esta residual. Entretanto, 
referido silogismo não pode ser considerado correto, pelos motivos adiante ex-
postos.

Ao se tratar da competência para o processamento e julgamento de crimes 
ambientais pela Justiça Federal, costuma-se fazer uma análise para definir se os 
bens, serviços ou interesses a serem tutelados são de titularidade da União e, 
como tais, submetidos à Justiça Federal, utilizando como parâmetro o inciso IV 
do artigo 109 da Carta Magna.

Assim sendo, a orientação predominante na jurisprudência é de que a com-
petência para o julgamento de crimes cometidos contra o meio ambiente é, em 
regra, da Justiça Estadual, sendo de competência da Justiça Federal apenas os ca-
sos em que haja lesão direta aos bens, serviços ou interesses da União, bem como 
aqueles previstos em tratados internacionais de que o Brasil seja parte.

5. PROCEDIMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS

Nos crimes ambientais apenados com reclusão, seguir-se-á o rito ordinário, 
contido nos artigos 394 e seguintes, 499 e 500 do Código de Processo Penal. Para 
os crimes ambientais apenados com detenção, o rito será o sumário ou o sumari-
íssimo dos Juizados Especiais, conforme as penas cominadas.
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Considerando-se que a Lei de Crimes Ambientais introduziu inovações subs-
tanciais em institutos previstos na Lei dos Juizados Especiais, passa-se a discorrer 
sobre tais alterações a seguir.

5.1 Procedimento nos Juizados Especiais Criminais

A Lei Federal nº 9.099/95 instituiu a criação dos Juizados Especiais Crimi-
nais no âmbito da Justiça Estadual e impulsionou grandes alterações na compe-
tência processual penal, ao introduzir a classificação das denominadas infrações 
penais de menor potencial ofensivo, como sendo aquelas a que lei comine pena 
máxima não superior a 2 (dois) anos3.

Os crimes ambientais, em grande parte, têm pena máxima cominada igual 
ou inferior a 2 (dois) anos, razão pela qual são consideradas infrações penais 
de menor potencial ofensivo, sendo, portanto, aplicável a legislação processual 
mencionada.

Dentre as inovações trazidas pela Lei de Crimes Ambientais neste sistema 
processual, vale destacar as modificações nos requisitos para a obtenção da tran-
sação penal e da suspensão condicional do processo, analisadas a seguir.

5.1.1 Transação Penal

A sistemática processual penal instituída com a criação dos Juizados Espe-
ciais Criminais, prevê que o Ministério Público poderá oferecer proposta de tran-
sação penal, através da imediata aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, 
desde que atendidos os requisitos que a própria lei estabelece.

Observe-se, porém, que para que seja possível a transação penal, deverão ser 
atendidos, ainda, os requisitos da Lei de Crimes Ambientais, que exige que haja a 
prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada impossibili-
dade, consoante disposto no artigo 27, da referida lei.

Quando do surgimento da referida Lei, este artigo causou grandes discus-
sões, por inserir como requisito adicional à transação penal, já prevista na Lei 
dos Juizados Especiais, a prévia composição do dano ambiental. Isso em razão 
de confusão terminológica, que levou muitos juristas a entenderem que seria ne-
cessário comprovar a reparação do dano para, somente após, surgir o direito à 
transação penal. 

No entanto, a Lei é clara ao exigir a prévia composição do dano ambiental, o 
que significa que o suposto auto da infração deverá apresentar uma proposta para 
reparação do dano que, se aceita, possibilitará a transação penal. O dispositivo 
ainda ressalva que a prévia composição não será exigida em caso de comprovada 
impossibilidade, previsão que merece algumas considerações.

3  De acordo com a nova redação do dispositivo, introduzida pela Lei Federal nº 11.313/2006.
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Primeiramente, convém salientar que os danos ambientais, em sua grande 
maioria, são irreparáveis, o que ressalta a importância da prevenção de tais cri-
mes. Assim sendo, em muitas vezes, não será possível ao suposto autor da infra-
ção promover a reparação específica do dano ocasionado.

Relembre-se, porém, que a lei não exige a reparação específica do dano am-
biental, bastando que haja a prévia composição do dano. Uma das formas que o 
suposto autor possui para referida composição é a compensação ambiental ou, até 
mesmo, o pagamento de indenização com a mesma finalidade.

Desta forma, afigura-se difícil a ocorrência de hipótese em que seja impos-
sível a prévia composição do dano ambiental, o que exige atenção aos aplicadores 
da lei no momento da utilização da transação penal.

A composição dos danos, portanto, é um instrumento muito relevante nos 
casos de infrações ambientais, pois vem ao encontro de um dos principais fins 
almejados pelo Direito Ambiental, que é a reparação do dano causado, sendo que, 
reduzida a termo e homologada pelo juiz, constituirá título hábil para a execução 
em âmbito civil.

Deve-se destacar, por oportuno, que os danos causados ao meio ambiente 
são, em regra, irreparáveis, importando, freqüentemente, na extinção de muitas 
espécies da fauna e da flora. Necessário se faz, pois, refletir sobre a suficiência da 
pena cominada a tais crimes, que têm conotação preponderantemente econômica 
e efetiva lesividade, em proporção imensurável.

Em que pese tais considerações, a legislação prevê a aplicação da sistemáti-
ca dos Juizados Especiais Criminais inclusive a tais crimes, desde que atendidos 
os demais requisitos impostos conjuntamente pelas Leis Federais nº 9.099/95 e 
9.605/98, tendo em vista que as penas abstratamente cominadas, em regra, não 
ultrapassam 2 (dois) anos. 

5.1.2 Suspensão Condicional do Processo

A suspensão do processo deverá ser proposta pelo representante do Ministé-
rio Público na oportunidade do oferecimento da denúncia, sempre que o acusado 
preencha os requisitos estabelecidos pelo artigo 89, da Lei dos Juizados Especiais 
Criminais, uma vez que se trata de direito subjetivo do réu. Assim, caso o repre-
sentante do Ministério Público deixe de oferecer a proposta, deverá manifestar-se 
fundamentadamente, expondo os motivos de sua atuação.

A Lei Ambiental introduziu modificações substanciais no instituto da sus-
pensão condicional do processo, originariamente previsto na Lei dos Juizados Es-
peciais, pois introduziu outras condicionantes a serem observadas para o regular 
cumprimento do benefício.

Eis o teor do art. 28, da Lei de Crimes Ambientais, que contém tal modifi-
cação:

“Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, 
aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 
seguintes modificações:
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I – a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o §5º do artigo referi-
do no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambien-
tal, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do §1º do mesmo artigo;
II – na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a 
reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período 
máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com 
suspensão do prazo da prescrição;
III – no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, 
III e IV do §1º do artigo mencionado no caput;
IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de 
constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resulta-
do, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no 
inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;
V – esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de 
punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado 
tomado as providências necessárias à reparação integral do dano”.

Observe-se que o artigo acima transcrito apresenta erro material quando, ape-
sar de referir ao art. 89 da Lei Federal nº 9.099/95, menciona crimes de menor po-
tencial ofensivo. No entanto, é cediço que a suspensão não é apenas reservada a tais 
crimes, mas àqueles punidos com pena mínima igual ou inferior a 1 (um) ano.

Observa-se que a declaração de extinção da punibilidade do réu dependerá 
de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibi-
lidade prevista no art. 89, §1º, inciso I, da Lei dos Juizados Especiais.

É evidente que a Lei de Crimes Ambientais privilegia a efetiva reparação 
do dano ao permitir a prorrogação do prazo para tal comprovação, prevendo que, 
esgotado o prazo máximo, a declaração de extinção da punibilidade ainda será 
possível, se restar comprovado, pelo laudo de constatação, que o acusado tomou 
todas as providências para cumprir a obrigação de reparar integralmente o dano.

Contudo, caso o beneficiário da suspensão não cumpra a condições estabe-
lecidas, o benefício deverá ser revogado, observando-se que a não reparação do 
dano de forma injustificada é causa de revogação obrigatória, devendo o processo 
retomar seu regular prosseguimento.

6. PROVA

É de conhecimento geral que, em regra, o ônus da prova incumbe a quem a 
alega. No processo penal, especificamente, o juiz também pode determinar provas 
de ofício, na busca da verdade real, sem sobrepor-se às partes, para não compro-
meter sua imparcialidade. Esta é, inclusive, a dicção do art. 156, do Código de 
Processo Penal.

Em matéria ambiental, os meios de prova mais utilizados são as perícias, os 
documentos, as testemunhas, entre outros.

As provas, em regra, são produzidas por meio do auto de apreensão, ao qual 
deverá corresponder a perícia, a fim de que a materialidade reste comprovada, 
uma vez que grande parte dos crimes ambientais deixa vestígios.
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As testemunhas, como no processo penal em geral, são arroladas, normalmen-
te, entre os policiais que participam da diligência. Frise-se que nos casos de crimes 
de menor potencial ofensivo, tais dados deverão constar do termo circunstanciado.

Convém destacar que, em razão das peculiaridades dos crimes ambientais, meios 
de prova menos usuais em processo penal poderão ser utilizados, de acordo com o caso 
concreto. É o caso da inspeção judicial, meio previsto no Código de Processo Civil, 
em seus artigos 440 a 443, que não encontra previsão na legislação processual penal, 
mas que poderá ser perfeitamente aplicado na apuração de crimes desta natureza.

Nesse sentido decidiu o extinto Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul:

“A inspeção judicial instrumentada é meio de prova perfeitamente válido, pela 
observância dos princípios da liberdade de prova, da ampla defesa e do contra-
ditório, embora inominada no Código de Processo Penal”. (RT 593/409)

Frise-se, portanto, que não há óbices à produção de provas pelas mais varia-
das formas, desde que observados os princípios constitucionais, notadamente, o 
princípio do devido processo legal.

Assim sendo, cabe aos aplicadores do direito aproveitar de todas as formas 
de provas possíveis para a apuração das infrações penais ambientais, de maneira 
a tornar a materialidade delitiva cabalmente demonstrada nos autos e, assim, per-
mitir a correta aplicação da lei ambiental, não apenas para a responsabilização do 
autor do fato, mas, notadamente, no que diz respeito à viabilização da reparação 
dos danos causados.

7. PROCESSO PENAL AMBIENTAL EM FACE DA PESSOA JURÍDICA

A Lei de Crimes Ambientais trouxe a previsão expressa quanto à respon-
sabilidade penal da pessoa jurídica. Entretanto, referido diploma não introduziu 
qualquer norma processual ou procedimental específica sobre a matéria.

Para alguns juristas, a lacuna quanto ao processamento da pessoa jurídica 
seria um impeditivo à sua responsabilização, uma vez que obstaria a observância 
ao devido processo legal.

No entanto, convém destacar que o processo penal admite a adoção da analo-
gia nos casos de lacuna e omissão da lei, o que permite concluir ser absolutamente 
viável o processamento da pessoa jurídica pela prática de crimes ambientais.

A partir dessa premissa, passa-se à análise das peculiaridades contidas no 
processo penal da pessoa jurídica, em comparação feita com o processo penal 
clássico, previsto no Código de Processo Penal, seguida da apresentação de suges-
tões para o suprimento da lacuna existente, para que o processo penal ambiental 
seja efetivo também em tais casos.

7.1 Representação

A pessoa jurídica, como é cediço, é uma ficção jurídica, razão pela qual não 
é capaz de comparecer pessoalmente em juízo, onde deverá ser representada.
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A lei processual penal, porém, não dispõe sobre quem deve representar a 
pessoa jurídica em juízo. Diante desta situação, deve ser aplicada a previsão con-
tida no art. 12, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil que determina que a 
pessoa jurídica será representada em juízo por quem os seus estatutos designarem 
ou, na falta, por seus diretores.

No caso da pessoa jurídica estrangeira, a representação deverá ser realizada 
por seu gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal 
aberta ou instalada no Brasil.

Se a pessoa jurídica for de direito público, deverá ser aplicado o inciso I do 
mesmo artigo 12 da lei processual civil, ocorrendo a representação através dos 
respectivos procuradores que, por sua nomeação para o cargo, estão investidos no 
poder de representação.

7.2 Citação

A pessoa jurídica será citada de acordo com as regras contidas no Código 
de Processo Penal, com a observação de que a citação deverá se dar na pessoa de 
seu representante legal.

Convém salientar as ponderações trazidas por Ada Pellegrini Grinover4, ao 
afirmar que, neste caso, são inaplicáveis as normas do Código de Processo Civil. 
Isso porque a citação é o ato através do qual se chama a juízo o réu, dando-lhe 
ciência da acusação que lhe é imputada, razão pela qual esse ato de comunicação 
está diretamente relacionado com o próprio direito de defesa.

A doutrinadora destaca, ainda, que:

“Segundo o objeto do processo, as garantias de que o ato de citação se deve revestir 
podem variar. A citação é ato indispensável à validade do processo, e o processo 
penal tem requisitos de validade que podem ser mais rigorosos do que os exigidos 
para a validade do processo civil. A analogia não encontra aplicação nesse campo; 
e a citação da pessoa jurídica deverá seguir a formas previstas no Código de Pro-
cesso Penal (art. 351 e seg.) ou na Lei 9.099/1995, conforme o caso”.

Dessarte, conclui-se que a citação da pessoa jurídica deverá seguir as regras 
gerais impostas pelo Código de Processo Penal, observando-se, ainda, que a mes-
ma deverá ocorrer na pessoa do representante legal do ente moral, em razão da 
representação processual.

7.3 Interrogatório

Em princípio, a pessoa jurídica deverá ser interrogada, em juízo ou fora dele, 
através de seu representante legal, consoante enumeração contida no art. 12 do 
Código de Processo Civil.

4  Aspectos processuais da responsabilidade penal da pessoa jurídica, p. 16 apud Edis Milaré, op cit., pp. 1066-1067.
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No entanto, alguns problemas de ordem processual podem surgir, como bem 
salienta Édis Milaré.

Um desses problemas consiste na possibilidade de o representante legal da 
empresa figurar como co-réu no processo-crime: seria o mesmo interrogado nas 
duas qualidades? Nessa hipótese, cabe refletir sobre qual a solução para a ocorrên-
cia de colidência entre as defesas da pessoa física e da jurídica.

Questiona-se, também, a possibilidade de o representante legal da pessoa 
jurídica desconhecer os fatos a ela imputados, o que acontece, não raro, em em-
presas de grande porte. O representante poderia, nesses casos, indicar um pro-
curador que, conhecendo os fatos e suas circunstâncias, atuasse na qualidade de 
representante da ré?

Essa possibilidade é defendida por alguns doutrinadores, que privilegiam o 
caráter de prova do interrogatório5.

Em sentido oposto, manifesta-se Ada Pellegrini Grinover6, com base no fun-
damento de que, sendo o interrogatório essencial e prioritariamente um meio de 
defesa, somente o representante legal da pessoa jurídica é que poderia ser inter-
rogado.

Édis Milaré, por seu turno, fundamentando-se na dúplice característica do 
interrogatório – meio de defesa e com forte carga probatória na busca da verdade 
– defende que o caminho mais adequado é reconhecer que o ato processual seja 
realizado com o representante legal da empresa à época do fato, admitindo-se a 
possibilidade de indicação de preposto que tenha conhecimento dos fatos, expres-
samente investido de poderes para interrogatório e exercício de defesa pessoal em 
nome da pessoa jurídica.

Essa solução, que é também adotada por Eládio Lecey, ajuda a resolver o 
impasse que nasceria na hipótese de o representante legal da empresa também 
figurar como co-réu no mesmo processo e pelo mesmo fato, havendo colidência 
entre a defesa de um e de outro.

8. ASSISTENTE DO MINISTéRIO PÚBLICO

Consoante salientado previamente, o princípio da participação é um dos fun-
damentos do Direito Ambiental, uma vez que esse ramo do direito tutela bens cuja 
titularidade é difusa.

Para a efetividade deste princípio, a assistência ao Ministério Público revela-
se como um importante instrumento de acesso à justiça em âmbito penal, razão 
pela qual se passa a discorrer sobre referido instituto.

5  Neste sentido: Tupinambá Pinto de Azevedo. Pessoa jurídica: ação penal e processo na lei ambiental. Revista de Direito 
Ambiental, São Paulo, RT, 1998, n. 12, p. 120; Walter Claudius Rothenburg. Responsabilidade penal da pessoa jurídica e 
medidas provisórias de direito penal. São Paulo: RT, 1999, p. 154-157; Eládio Lecey. Responsabilidade penal da pessoa 
jurídica..., cit., p. 79, apud MILARÉ, Édis. Op. Cit., p. 1067.
6  Apud MILARÉ, Édis. Op. Cit., p. 1068. Aspectos processuais da responsabilidade penal da pessoa jurídica..., cit., p. 78 
e 79.
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Assistente é a posição ocupada pelo ofendido ao ingressar no feito no pólo 
ativo da ação penal, ao lado do Ministério Público, sendo sujeito e parte secundá-
ria na relação processual7. 

A admissão do assistente do Ministério Público deve ser entendida como a 
viabilização de uma cooperação da vítima do evento com o Parquet, na busca pela 
efetivação da Justiça no caso concreto.

Para a admissão do assistente, o Ministério Público deverá ser ouvido pre-
viamente, mas sua oposição apenas se justificará se não houver legitimação da 
pessoa que pretende se habilitar no processo.

A admissão do ofendido deve se dar da forma mais ampla possível, havendo 
entendimento segundo o qual até as pessoas jurídicas, de direito público e privado, 
poderão ingressar na lide como assistentes do Ministério Público, a exemplo de 
lecionado por Guilherme de Souza Nucci8.  

É possível concluir, portanto, que a legitimidade do assistente deve ser vista 
de forma abrangente, de forma a proporcionar a efetiva participação do ofendido 
na persecução penal.

O assistente poderá propor meios de prova, requerer perguntas às testemu-
nhas, participar de debate oral e arrazoar recursos interpostos pelo Ministério 
Público, ou por ele mesmo, nos casos previstos em lei.

Assim, a atuação do assistente processual pode mostrar-se vantajosa, especi-
ficamente, para a instrução de processos que dependam de realização de perícias, 
estudos especializados, em que seu auxílio técnico e, até mesmo, financeiro, po-
derá ser aproveitado pelo membro do Ministério Público para alcançar a efetivi-
dade e o êxito das ações penais por crimes ambientais.

Na ação penal referente aos crimes previstos no Código de Defesa do 
Consumidor – Lei Federal nº 8.078/90 – há disposição expressa de que pode-
rão intervir como assistentes do Ministério Público as entidades e órgãos da 
administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurí-
dica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos 
pelo CDC.

Segundo o referido diploma legal, poderão intervir como assistentes do Mi-
nistério Público, ainda, as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 
(um) ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa de tais interesses e 
direitos. É o que se verifica no artigo 80, do referido Codex.

Em análise ao instituto da assistência, Hugo Nigro Mazzilli defende que, 
analogicamente, referido dispositivo pode ser aplicado aos processos de natureza 

7  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, p. 554.
8  Aplicação analógica do artigo 2º, §1º, do Decreto-lei nº 201/1967, in verbis: Os órgãos federais, estaduais ou municipais, 
interessados na responsabilidade do Prefeito, podem requerer a abertura de inquérito policial ou a instauração da ação 
penal pelo Ministério Público, bem como intervir, em qualquer fase do processo, como assistente da acusação (Manual 
de processo penal e execução penal. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 524). 
Convém mencionar que há entendimento em contrário, notadamente de Tourinho Filho (CPP Comentado, v. I, p. 486); 
Mirabete (CPP interpretado, p. 352). Adotando a possibilidade do ingresso: Paulo Lúcio Nogueira (Curso completo de 
processo penal, p. 261-262), Vicente Greco Filho (Manual de processo penal, p. 223).
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penal por crimes e contravenções de ação pública pela prática de infrações que 
envolvam a violação a quaisquer interesses transindividuais.

Defende o brilhante jurista que, por se tratar de matéria processual, a aplica-
ção analógica é bastante pertinente e atende ao espírito da norma contida no artigo 
80, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o de tornar mais completa e 
efetiva a defesa dos interesses difusos, coletivos e até mesmo individuais, homo-
gêneos ou não, relativos à defesa do consumidor.

Neste mesmo sentido, Paulo Affonso Leme Machado defende que “as 
ONG’s devem poder agir como assistentes do Ministério Público no processo 
penal. A defesa dos interesses difusos precisa ser alargada no campo penal, e a 
atuação das ONG’s, desde o inquérito policial, poderia diminuir a impunidade 
penal nos crimes ambientais”9.

Pois bem. Considerando este espírito de busca pela completude e pela efeti-
vidade da tutela a tais bens, mister se faz refletir sobre a possibilidade de alarga-
mento da admissibilidade do assistente do Ministério Público.

Como ressaltado por Hugo Nigro Mazzilli, a assistência do Ministério Pú-
blico, por ser matéria processual, admite analogia, além de interpretação extensiva 
e da aplicação dos princípios gerais de direito, conforme dispõe o artigo 3º, do 
Código de Processo Penal.

Assim sendo, convém considerar que se há a possibilidade de qualquer ci-
dadão propor ação popular em defesa do meio ambiente, conforme prevê a Carta 
Política em seu artigo 5º, LXXIII, analogicamente, razão não haveria para cercear 
o acesso à justiça a esse mesmo cidadão em âmbito criminal, como assistente do 
Ministério Público, nas ações penais públicas relativas a crimes ambientais.

E ainda, como já visto, a vítima dos crimes cometidos contra bens ambien-
tais é toda a coletividade, incluídas as gerações presentes e futuras. A partir desta 
assertiva, conclui-se que qualquer pessoa teria, em tese, legitimidade para habili-
tar-se como assistente do Ministério Público nas ações penais públicas tendentes a 
apurar a responsabilidade por crimes ambientais, e não apenas os cidadãos.

Vladimir e Gilberto Passos de Freitas manifestam-se sobre tal lacuna, es-
pecificamente com relação às sociedades civis – pessoas jurídicas, nos termos 
seguintes:

“Lamentavelmente, a nova Lei dos Crimes Ambientais não dispôs sobre a pos-
sibilidade de organizações não-governamentais (ONG) habilitarem-se como 
assistentes de acusação. Tais sociedades, muitas vezes atuando diretamente na 
área degradada, poderiam prestar bons serviços na descoberta da verdade. 
Espera-se que no futuro a legislação contemple tal possibilidade, preenchidos 
requisitos legais, como ligação direta com os fatos delituosos, tempo mínimo 
de existência e outras”10.

9  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Malheiros 
Editores, 2003, p. 83.
10  Crimes contra a natureza, pp. 335-336.
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Destarte, cabe ressaltar que não haveria nenhum óbice a admitir como assis-
tente do Ministério Público, em ações penais por crimes desta natureza, qualquer 
pessoa, independentemente de qualquer qualificação especial, ao menos até que 
haja lei específica restringindo essa atuação.

9. CONCLUSÕES ARTICULADAS

9.1 Em âmbito penal, a tutela do meio ambiente deve ocorrer de forma a har-
monizar a busca pela responsabilização do transgressor e a reparação dos danos 
causados com a observância dos direitos e garantias do acusado frente ao Estado, 
durante a persecução penal.

9.2 Nesse sentido, é imperioso o estudo do processo penal em matéria ambiental, 
de forma a viabilizar a responsabilização do infrator e respeitar seus direitos fun-
damentais, bem como tutelar o meio ambiente de forma satisfatória e eficiente.

9.3 A legislação processual necessita ser aperfeiçoada para adequar-se às práti-
cas delitivas em desfavor do meio ambiente. No entanto, pode-se concluir que 
o sistema processual vigente encontra-se apto a permitir a responsabilização do 
autor de crimes ambientais, sendo que eventuais lacunas na legislação poderão 
ser supridas mediante a utilização da analogia, além da interpretação extensiva 
e da aplicação dos princípios gerais de direito, consoante permissivo contido no 
Código de Processo Penal.

9.4 Destarte, não se pode admitir que a falta de leis sirva de escusa para uma pos-
sível inefetividade da responsabilização penal na seara ambiental. A efetividade 
da responsabilização, especialmente nesta senda, depende, essencialmente, dos 
aplicadores do direito que, imbuídos do espírito que norteou a tutela constitucio-
nal ambiental, devem utilizar todos os instrumentos existentes para a preservação 
do meio ambiente.
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1. DA JUSTICIABILIDADE AMPLA DO DIREITO A UM AMBIENTE SADIO E EQUILIBRADO, 
ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL DE TERCEIRA GERAÇÃO

Os Estados que possuem Constituições dirigentes, analíticas, compromis-
sórias – como é a Constituição brasileira de 1988 e como são a generalidade das 
Constituições ocidentais do século XX 1, têm se deparado, freqüentemente, com 
questões atinentes à sua efetividade. Se dispomos, assim, de um texto constitu-
cional que busca dirigir nossa vida econômica e social com a clara finalidade de 
atingir um equilíbrio que se sabe inexistente, atribuindo aos Poderes Públicos 
tarefas para este fim, basicamente através da universalização de direitos que se 
reconhece como decorrentes da dignidade da pessoa humana 2, são inevitáveis os 
problemas atinentes à sua concretização, já que se trata de um compromisso co-
letivo (mas não unânime) pela transformação de uma realidade sócio-econômica 
injusta e concentradora de rendas e benefícios que tem raízes seculares.  Para 
que o projeto constitucional alcance efetividade, é imprescindível a atuação dos 
três poderes – sendo que, em primeiro lugar, deve acontecer a atuação do Poder 
Legislativo, ao detalhar por via da legislação a vontade constitucional; e, em se-
guida, deve o Poder Executivo dar cumprimento à referida legislação 3. Quanto 
ao papel do Judiciário, ainda não estão completamente delineados os limites da 
sua atuação na efetivação da Constituição, mas a concepção aqui defendida é a de 
que, em que pese este ter um papel subsidiário na realização das normas consti-

1  É o caso da Constituição portuguesa de 1976, da Constituição espanhola de 1978, da Constituição italiana de 1948 e da 
Constituição alemã (auto-denominada “Lei Fundamental de Bonn”) de 1949.
2  Este nada mais é do que o conceito mais comum que a doutrina atribui aos “direitos fundamentais” e a construção aqui 
defendida é a de um Estado cuja existência e legitimação se dão em função da realização de direitos universais de seus 
governados.
3  Como bem anota Ana Paula de Barcellos, “para isso, cabe-lhe implementar ações e programas dos mais diferentes tipos, 
garantir a prestação de determinados serviços, etc. Esse conjunto de atividades pode ser identificado como ‘políticas 
públicas’. É fácil perceber que apenas por meio das políticas públicas o Estado poderá, de forma sistemática e abrangente, 
realizar os fins previstos na Constituição (e muitas vezes detalhados pelo legislador), sobretudo no que diz respeito aos 
direitos fundamentais que dependam de ações para sua promoção.” in: Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e 
controle das políticas públicas.  Revista Diálogo Jurídico nº 15, Salvador: jan-mar 2007. p. 11.
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tucionais, falhando qualquer dos outros dois Poderes, a jurisdição constitucional 
– no Brasil reconhecida a toda a magistratura – tem o poder-dever de atuar para 
fazer valer a ordem constitucional violada. Vamos nos concentrar, neste passo, na 
violação da Constituição mediante ofensa a direitos fundamentais.

A violação de um direito fundamental por ação pode se dar, naturalmente 
mediante a edição de uma norma ou a adoção de uma conduta administrativa 
contrária a algum comando constitucional. Já no campo da omissão, pode derivar 
seja de uma omissão do Poder Legislativo ao não regulamentar um direito previsto 
na Constituição, seja do Poder Executivo, que deixa de incluir no projeto de lei 
orçamentária os recursos necessários para implementar um direito fundamental 
ou deixa de realizar os gastos previstos na lei orçamentária, ou deixa de elaborar 
o programa necessário para concretizar determinada tarefa constitucional, não 
realiza o concurso para contratar servidores públicos ou não encaminha o projeto 
de lei para criar cargos públicos, não faz a licitação para realizar a obra ou adquirir 
os produtos e serviços necessários, não arrecada os tributos previstos em lei, não 
propõe a criação dos tributos necessários para desempenhar suas funções, enfim, 
deixa de utilizar suas competências, seus poderes-deveres a fim de adimplir suas 
missões constitucionalmente estabelecidas.

Parece impensável que ao crescimento das tarefas dos Poderes Executivo e 
Legislativo no Estado de Bem Estar Social não corresponda o indispensável forta-
lecimento do controle sobre as atividades (e omissões) de legisladores e adminis-
tradores, a ser exercido por aquele que está incumbido de zelar pela preservação 
dos valores permanentes escolhidos por cada sociedade para figurar em sua Lei 
Maior: o Poder Judiciário 4. 

1.1 A Justiciabilidade dos Direitos Fundamentais: Distinção entre Aspectos Positivos e 
Negativos

Recentemente, vem sendo defendida a possibilidade de um controle difuso 
e concreto da omissão inconstitucional, mediante o qual o órgão julgador aplica-
ria diretamente ao caso trazido à sua apreciação a norma constitucional carente 

4  Nesse sentido a lição sempre lúcida de Mauro Cappelletti, respondendo aos defensores de um Judiciário que não poderia 
reprimir a omissão dos demais poderes, por suposta violação à sagrada separação de poderes: “o ideal da estrita separação 
dos poderes teve como conseqüência um judiciário perigosamente débil e confinado, em essência, aos conflitos ‘privados’.  
(...) apenas um sistema equilibrado de controles recíprocos pode, sem perigo para a liberdade, fazer coexistir um legislativo 
forte com um executivo forte e um judiciário forte. Justamente este equilíbrio de forças, de contrapesos e controles recípro-
cos constitui o grande segredo do inegável sucesso do sistema constitucional americano. (...) no curso do nosso século, os 
modernos sistemas de government foram levados a ‘interferir’ em áreas sempre maiores da atividade humana, estando lon-
ge de se exaurir essa potente tendência evolutiva.  Melhor do que tentar inverter tal tendência, ou (para quem assim prefira, 
como Milton Friedman e seus seguidores) além de fazer tal tentativa, as sociedades amantes da liberdade deveriam buscar 
colocar sob controle a própria tendência, o que efetivamente estão tentando fazer as mais sadias. E (...) o instrumento mais 
adequado para tal fim consiste, exatamente, no sistema de checks and balances.  Na verdade, mostra-se interessante ressal-
tar que a própria França, onde nasceu e se exaltou a idéia da séparation, como também outros países continentais (que por 
muito tempo compartilharam dessa idéia), estão se movimentando nessa direção, partindo do sistema de rígida separação 
para o sistema de controles recíprocos.  Sistema, este último, no qual o ‘crescimento’ do poder judiciário é obviamente o 
ingrediente necessário do equilíbrio dos poderes.” In: Juízes legisladores. Porto Alegre: Fabris, 1993, p. 53-5.
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de regulamentação, desde que ela envolva um direito fundamental 5, a partir de 
uma análise das circunstâncias envolvidas e utilizando-se da teoria dos princípios 
constitucionais 6.

Esta possibilidade, se se afigura sem muita dificuldade no caso do aspecto 
negativo dos direitos fundamentais – não apenas dos clássicos, chamados por Bo-
bbio de direitos de primeira geração 7, por Robert Alexy de “direitos de defesa” 
e por Jellinek de “direitos negativos”, pois os direitos de segunda e terceira gera-
ções também podem ser violados por ações inconstitucionais –, encontra diversos 
obstáculos a dificultar sua realização no caso do aspecto positivo dos direitos 
fundamentais – qualquer um deles, não apenas os assim chamados direitos a pres-
tações, os direitos sociais, econômicos e culturais ou a categoria dos direitos pres-
tacionais em sentido estrito, definidos por Alexy como aqueles cuja realização se 
pode, mediante pagamento, obter de particulares, se houver a disponibilidade de 
oferta e se se dispuser dos recursos necessários para tanto 8. Como bem resume 
Ana Paula de Barcellos, “as ações estatais capazes de realizar os direitos funda-
mentais em questão envolvem, em última análise, decisões acerca do dispêndio 
de recursos públicos.” 9

Abordemos com mais vagar este aspecto, já que muito do que se tem escrito 
a respeito passa por uma suposta distinção de regime jurídico, no que diz respeito 
à eficácia ou à justiciabilidade, entre os direitos de primeira geração (direitos civis 
e políticos) e os direitos de segunda e terceira gerações, consistentes nos direitos 
sociais, econômicos e culturais.

Esta teoria sustenta, basicamente, que os direitos civis e políticos, por exi-
girem apenas uma abstenção por parte do Estado, seriam direitos sem custos, 
sendo sua sindicabilidade em juízo ilimitada, ao passo que os direitos sociais, 
econômicos e culturais seriam direitos que exigiriam sempre um dever de agir por 
parte do Estado, que para garanti-los, portanto, deveria dispender recursos com a 
organização dos serviços públicos necessários.

5  Para Ana Paula de Barcellos, “os direitos fundamentais formam um consenso mínimo oponível a qualquer grupo po-
lítico, seja porque constituem elementos valorativos essenciais, seja porque descrevem exigências indispensáveis para o 
funcionamento adequado de um procedimento de deliberação democrática. (...) a Constituição é norma jurídica central 
no sistema e vincula a todos dentro do Estado, sobretudo os Poderes Públicos. E, de todas as normas constitucionais, os 
direitos fundamentais integram um núcleo normativo que, por variadas razões, deve ser especificamente prestigiado.” Cit., 
p. 09-10.
6  Um bom exemplo de trabalho neste sentido é a dissertação de Mestrado de Sérgio Fernando Moro, Desenvolvimento 
e efetivação judicial das normas constitucionais, defendida na UFPR em 2000. No direito português, Jorge Pereira da 
Silva formula, com bastante consistência, uma proposta semelhante (In: Dever de legislar e protecção jurisdicional contra 
omissões legislativas). Note-se, ainda, que a doutrina é praticamente unânime no reconhecimento de uma eficácia mínima 
de todos os direitos fundamentais. É o que leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: “Todas as normas constitucionais 
atinentes à Justiça Social – tenham a estrutura tipológica que tiverem – surtem, de imediato, o efeito de compelir os órgãos 
estatais, quando da análise de atos ou relações jurídicas, a interpretá-los na mesma linha e direção estimativa adotada pelos 
preceitos relativos à Justiça Social. Assim, tanto o Executivo, ao aplicar a lei, quanto o Judiciário, ao decidir situações 
contenciosas, estão cingidos a proceder em sintonia com os princípios e normas concernentes à Justiça Social.” In: Eficácia 
das normas constitucionais sobre justiça social. RDP 57-58: 255.
7  Na clássica A era dos direitos. No Brasil, entre outros, Ingo Wolfgang Sarlet (A eficácia dos direitos fundamentais), 
prefere falar em direitos de primeira dimensão. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 47.
8  Teoria de los derechos fundamentales, p. 482.
9  Cit., p. 10.
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Existem vários equívocos nesta visão. O primeiro deles está em que o único 
destinatário dos direitos fundamentais seria o Estado.  Como se sabe, os direitos 
fundamentais são universais em seu pólo ativo, isto é, quanto à sua titularidade.  
Não se costuma lembrar, todavia, que, embora não exista um dever universal con-
cernente à sua proteção, garantia e promoção (deste dever, efetivamente, o único 
titular é o Estado), também são universais no pólo passivo, no que concerne ao 
dever de respeito a estes direitos, isto é, tampouco os particulares podem afrontar 
os direitos fundamentais uns dos outros – este, aliás, o problema fundamental da 
colisão entre direitos fundamentais.  É o que tem sido chamado de “eficácia ho-
rizontal dos direitos fundamentais”, ou seja, a obrigatoriedade de respeitá-los, de 
não violá-los, que existe por parte de todas as pessoas físicas e jurídicas.

Pois bem.  Reconhecendo-se que existe o dever de respeito a todos os di-
reitos fundamentais também por parte dos particulares, é forçoso reconhecer a 
possibilidade fática de sua violação.  Por conta da possibilidade real de violação 
de direitos fundamentais por outros particulares, o Estado tem a necessidade de 
montar todo um aparato voltado para a garantia do seu cumprimento.  Aí entram 
os chamados “deveres de proteção” que o Estado possui em relação a todos os 
direitos fundamentais, consubstanciado na obrigatoriedade de construir todo um 
aparato fiscalizatório para evitar sua violação, assim como um aparato repressivo 
para sancioná-la. E aí se incluem desde órgãos executivos de fiscalização (no Bra-
sil, por exemplo, o Ministério do Trabalho, no que diz respeito aos direitos pre-
vistos no art. 7º. da Constituição Federal, e os órgãos de segurança pública, cujas 
atribuições incluem a proteção de diversos direitos fundamentais, como a vida, 
a honra, a integridade física, etc.) até o próprio Poder Judiciário (o qual, eviden-
temente, não tem esta como sua função exclusiva, já que julga também conflitos 
envolvendo o Poder Público e, da mesma forma, conflitos que não envolvem direi-
tos fundamentais), para aplicar sanções penais ou rever sanções administrativas. 
Naturalmente, a implementação destes deveres de proteção tem custos – e estes 
não são, de modo algum, insignificantes ou sequer inferiores aos custos de imple-
mentação dos direitos prestacionais, como demonstram Sunstein e Holmes em 
seu levantamento sobre os gastos do governo americano na proteção de diversos 
direitos fundamentais, que consta no anexo à obra The cost of rights. 

Os professores e pesquisadores argentinos Víctor Abramovich e Christian 
Courtis, que realizaram extensa pesquisa sobre o tema no direito comparado, si-
tuam muito bem a questão:

“la estructura de los derechos civiles e políticos puede ser caracterizada como 
un complejo de obligaciones negativas y positivas de parte del Estado: obli-
gación de abstenerse de actuar em ciertos ámbitos y de realizar una serie de 
funciones, a efectos de garantizar el goce de la autonomía individual e impedir 
su afectación por otros particulares. (...)
los derechos econômicos, sociales y culturales también pueden ser caracteriza-
dos como un complejo de obligaciones positivas y negativas por parte del Es-
tado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan uma importancia 
simbólica mayor para identificarlos.” 10

10  Los derechos sociales como derechos exigibles. 2ª ed. Madrid: Trotta, 2004. p. 24-5.
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E demonstram que, assim como os direitos de primeira geração têm as-
pectos positivos, do mesmo modo os direitos de segunda geração têm aspectos 
negativos:

“el derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no dañar la salud; el 
derecho a la educación supone la obligación de no empeorar la educación; el 
derecho a la preservación de un medio ambiente sano implica la obligación de 

no destruir el medio ambiente.” 11

Assim, concluem eles: “las diferencias entre derechos civiles y políticos y 
derechos económicos, sociales y culturales son diferencias de grado, más que di-
ferencias sustanciales.” 12, de modo que nada justifica um tratamento diferenciado 
quanto à justiciabilidade baseado apenas no conteúdo do direito 13.

Sunstein e Holmes denunciam o caráter ideológico desta visão de que os 
direitos civis e políticos seriam “gratuitos”, ao passo que os direitos sociais, eco-
nômicos e culturais seriam os únicos a pesar sobre o bolso dos contribuintes:

“Muitos conservadores agarram-se instintivamente a uma abordagem da pro-
teção dos assim chamados direitos negativos de propriedade e contrato que 
seja cega aos custos, porque evidenciá-la abalaria a ficção liberal de que os 
indivíduos que exercitam os seus direitos, no sentido clássico do século XVIII, 
estão apenas lidando com seus próprios negócios, de forma imaculada e inde-
pendente da comunidade de contribuintes.  Os custos para os cofres públicos 
dos direitos relacionados ao Estado Liberal mostram, entre outras coisas, que 
o ‘lucro privado’, tal como o conhecemos, existe apenas graças às institui-
ções governamentais.  Aqueles que atacam os programas de bem-estar social a 
princípio deveriam ser encorajados a encarar o óbvio – nomeadamente, que a 
definição, proteção e fiscalização da propriedade privada é um serviço público 
desenvolvido unicamente para aqueles que atualmente são proprietários, às 

custas de recursos de todos os contribuintes.” 14

11  Op. cit., p. 25.
12  Idem, ibidem.
13  No mesmo sentido as lições de Miguel Carbonell, desmascarando as supostas diferenças estruturais entre os direitos 
individuais (civis e políticos) e os sociais: “solamente los derechos sociales requieren de la expedición de leyes secunda-
rias que los detallen?, no pasa lo mismo con la libertad de expresión a través de la tutela penal del honor y la regulación 
del secreto profesional?, no requieren de leyes secundarias la libertad de trabajo, la libertad de educación, la libertad de 
imprenta, la libertad de asociación, la libertad religiosa o el principio de no discriminación?” In: Breves reflexiones sobre 
los derechos sociales. Conferência proferida no Seminário Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
realizado em Tlatelolco, México, em agosto de 2005. Prossegue ele, mais adiante, analisando agora a questão dos custos: 
“también los derechos de libertad requieren, para poder tener relevancia práctica y no quedar como buenos deseos con-
tenidos solamente en el texto de las constituciones, de actuaciones positivas del Estado, las cuales conllevan en no pocas 
ocasiones importantes erogaciones económicas; conjugan por tanto obligaciones de no hacer y obligaciones de hacer para 
las autoridades. (...)Por otro lado, hay sectores de los derechos sociales que entrañan libertades em sentido estricto, como 
por ejemplo el derecho de huelga o la libertad sindical, que frente a las autoridades generan obligaciones de no hacer, de 
abstención y de respeto (...); em uma situación parecida se encuentran aquellos derechos de los trabajadores que no requie-
ren prima facie de prestaciones del Estado para poder ser realizados, como el derecho a un día de descanso semanal, la limi-
tación de la jornada laboral o el derecho a las vacaciones.” In: Breves reflexiones sobre los derechos sociales. Conferência 
proferida no Seminário Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, realizado em Tlatelolco, México, em 
agosto de 2005. Disponível em: http://www.pdhumanos.org/libreria/libro6.html. Acesso em 23.02.1007.
14  The cost of rights: why liberty depends on taxes. Nova Iorque: Norton & Co, 1999, p. 29 – tradução nossa.

Vol I-Profiss-book.indb   925 5/14/08   9:47:39 AM



926 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

1.2 A Questão da Interdependência entre os Direitos Humanos

A relevância da proteção dos direitos que ficaram conhecidos como de pri-
meira geração é inegável, já que a defesa da liberdade está voltada a propiciar, 
em última instância, a garantia de realização do potencial de cada ser humano. 
Todavia, há muito se reconhece que a garantia da liberdade é mera ficção se não 
for assegurado a todos um mínimo de igualdade, a famosa “igualdade de oportu-
nidades”, pela qual todo ser humano tenha suas necessidades básicas garantidas. 
Dessa idéia-chave, carregada de inegável veracidade, decorreu a formulação, na 
doutrina internacionalista, do princípio da indivisibilidade ou da interdependên-
cia entre os direitos humanos.

A realização dos direitos relacionados ao valor igualdade é, assim, pré-con-
dição para o desfrute dos direitos concernentes à liberdade 15.  Poderíamos até 
dizer que se trata de direitos instrumentais em relação aos primeiros.  O mestre 
Ferrajoli discorre com precisão a respeito: 

“las garantías de los derechos de libertad (o ‘derechos de’) aseguran la igual-
dad formal o política. Las garantías de los derechos sociales (o ‘derechos a’) 
posibilitan la igualdad sustancial”. 16 

A diferença que ocorre quanto à justiticiabilidade é que, no que diz respeito 
ao aspecto positivo dos direitos fundamentais – e isto vale, ressalte-se uma vez 
mais, para todos os direitos fundamentais, não apenas os direitos sociais –, po-
derão colocar-se limites à atuação do Poder Judiciário, pois, como reconhecem 
Courtis e Abramovich – e a doutrina é uníssona a respeito –, “el Poder Judicial no 
puede sustituir al Poder Legislativo y al Ejecutivo en la formulación de políticas 
sociales, tanto menos si se trata de políticas de gran escala o de largo alcance 
temporal.” 17  Neste passo, parece-nos que o Judiciário ficará adstrito à imposição 
de sanções para o Poder Público em caso de persistência da omissão 18.

Ademais, o problema da limitação de recursos existe, verdadeiramente – 
muito embora, como vimos, não seja algo exclusivo dos direitos fundamentais 

15  Para Marcos Gómez Puente, “la función del legislador respecto de los derechos fundamentales no puede mantener una 
actitud abstencionista (...). La abstención pública se vê impedida no sólo por la aparición de derechos sociales (...) sino que 
en el Estado social, los derechos de libertad exigen también la creación de las condiciones sociales y económicas que hacen 
de los derechos fundamentales, de éstos y de aquéllos, realidades efectivas.” La inactividad del legislador: una realidad 
susceptible de control, p. 47.
16  Assim, para o jurista italiano, “los derechos del primer tipo son derechos a la diferencia, es decir, a ser uno mismo y a 
seguir siendo personas diferentes de las demás; los del segundo son derechos a la compensación de las desigualdades”.  
Em suma, “el derecho a la igualdad puede ser concebido, en efecto, como um meta-derecho tanto con respecto a la libertad 
asegurada por los derechos de libertad como a la fraternidad prometida com los derechos sociales.”Op. cit., p. 908.
17  Op. cit., p. 13.
18  Carbonell afirma, com esteio em Alexy, que “los derechos sociales se regulan constitucionalmente como mandatos de 
optimización, puesto que postulan la necesidad de alcanzar ciertos fines, pero dejan de alguna manera abiertas las vías 
para lograrlos.” O ilustre constitucionalista paranaense Clèmerson Clève compartilha deste posicionamento, ao defender 
semelhante atuação sancionadora, corretiva para o Judiciário: “é possível, pelo menos, por meio de vários mecanismos, 
inclusive a imposição de multas, nos termos do que dispõe o art. 14 do CPC, para os agentes públicos e não para o Estado, 
obrigar as autoridades a encaminhar as propostas legislativas e administrativas (especialmente no campo orçamentário) 
necessárias para a satisfação desses direitos.” O desafio da efetividade dos direitos fundamentais sociais. In: Revista da 
Academia Brasileira de Direito Constitucional. V. 3. Curitiba: ABDConst, 2003, p. 299.
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prestacionais –  e deverá ser tido em conta pelo Poder Judiciário, ao menos no 
que diz respeito ao prazo para a implementação de direitos fundamentais. Esta 
questão foi denominada pela jurisprudência da Corte Constitucional alemã de 
“reserva do possível” e vem sendo muito invocada pelo Poder Público quando vê 
sua omissão questionada em juízo no Brasil. É fundamental, todavia, reconhecer 
que a “reserva do possível” jamais poderá funcionar como limite absoluto para 
a concretização de direitos fundamentais prestacionais, eis que, como já escreve-
mos em outra ocasião, 

“o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, reconhecido não apenas 
pelos estudiosos de direito internacional 19, mas consagrado em pactos interna-
cionais ratificados pelo Brasil 20, além de significar que as diferentes categorias 
de direitos fundamentais são interdependentes, aponta para a inferência de que 
os  direitos sociais, econômicos e culturais possuem, em face dos individuais, 
um caráter instrumental, no sentido de que a garantia daqueles é condição sine 
qua non ao exercício destes.  Segundo ainda AGUSTIN GORDILLO, ‘se exa-
cerbamos os direitos individuais em detrimento extremo dos sociais (por exem-
plo, negando a possibilidade de expropriar terras para realizar uma reforma 
agrária), estaremos desvirtuando o Estado de Bem-Estar; e se exacerbamos os 
direitos sociais em prejuízo excessivo e não razoável dos direitos individuais, 
estaremos violando o regime do Estado de Direito’.21(...)
Alguns exemplos singelos podem tornar cristalina a questão.  Como se pode 
falar, na prática, em exercício consciente do direito de voto sem que tenha sido 
garantido o direito à educação?  Que liberdade de manifestação do pensamen-
to tem um analfabeto?  A garantia efetiva do direito à educação, pode-se dizer, 
é um pressuposto da própria democracia.   O mesmo se pode dizer do direito à 
saúde, que é, na realidade, um pressuposto de todos os demais.  Que direito ou 
liberdade pode ser exercitado por aquele que, acometido de uma grave doença, 
não pode ter acesso ao necessário tratamento?  Em casos extremos, sequer o 
direito à vida...
Esperamos, assim, ter deixado claro que, entre os direitos fundamentais, alguns 
são ‘mais fundamentais’ que outros, razão pela qual, sem a garantia de alguns 
direitos básicos, os demais não passam de mera retórica.” 22

19  Neste sentido, destaca-se na doutrina brasileira Antônio Augusto Cançado Trindade, A proteção internacional dos direi-
tos humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos, p. 41-43.
20  Um exemplo é o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), o qual afirma em seu preâmbulo: “Considerando a estreita relação 
que existe entre a vigência dos direitos econômicos, sociais e culturais e a dos direitos civis e políticos, por motivo de as 
diferentes categorias de direito constituírem um todo indissolúvel que tem sua base no reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana, razão pela qual exigem tutela e promoção permanente, com o objetivo de conseguir sua plena vigência, 
sem que jamais possa justificar-se a violação de uns a pretexto da observação de outros”.  Mais adiante, ainda no preâm-
bulo, afirma o texto do mesmo instrumento normativo, ratificado pelo Decreto Legislativo nº 56, de 19 de abril de 1995:  
“Recordando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e com a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, só pode tornar-se realidade o ideal do ser humano livre, isento de temor e da miséria, se forem criadas 
condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como de seus direitos 
civis e políticos.”
21  Princípios gerais de Direito Público, p. 78. 
22  SOUZA, Luciane Moessa de.  Normas constitucionais não-regulamentadas: instrumentos processuais.  São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 23.
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Trata-se, em suma, da idéia defendida por Alexy de que a garantia de um 
padrão mínimo de segurança material através de direitos sociais prestacionais ob-
jetiva evitar o esvaziamento da liberdade pessoal, de modo que

“na esfera de um padrão mínimo em prestações sociais – assim afirma Robert 
Alexy –, também será mínima restrição na esfera dos princípios conflitantes 
com a realização dos direitos sociais, podendo-se afirmar, ainda, que o reco-
nhecimento de um direito subjetivo a prestações sociais básicas, indispensáveis 
para uma vida com dignidade, sempre deverá prevalecer, no caso concreto, 
quando do conflito com o princípio da reserva do possível e do princípio demo-
crático, igualmente fundamentais, mas não absolutos.” 23

Pode-se afirmar, neste particular, que defender a tese da impossibilidade 
de justiciabilidade dos direitos fundamentais prestacionais (como é o caso, em 
alguns aspectos, do direito a um ambiente sadio e equilibrado, que depende de 
diversas formas de atuação positiva por parte do Poder Público) equivaleria à 
negação de todos os direitos fundamentais e, assim, da razão de existência do 
Poder Judiciário e, por fim, do próprio Estado.

2. DA AMPLITUDE OBJETIVA DOS CONFLITOS AMBIENTAIS E DOS INSTRUMENTOS 
JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS ADEQUADOS À SUA PROTEÇÃO

2.1 Da Necessária Utilização das Ações Coletivas

Como se sabe, com o escopo de criar instrumentos processuais adequados à 
proteção dos direitos de segunda e terceira gerações, o legislador constitucional 
criou, a partir de 1965 24, instrumentos processuais (ações específicas) aptos a tu-
telar os direitos dos quais é titular toda uma coletividade.  O tema ganhou força a 

23  BIGOLIN, Giovani. “A reserva do possível como limite à eficácia e efetividade dos direitos sociais”. In: www.revis-
tadoutrina.trf4.gov.br/artigos/constitucional/giovani_bigolin.htm. Acesso em 18.07.2006. Também ANDRÉAS KRELL 
discorre com propriedade a respeito: “no Estado moderno, os Direitos Fundamentais clássicos estão cada vez mais for-
temente dependentes da prestação de determinados serviços públicos, sem os quais o indivíduo sofre sérias ameaças de 
sua liberdade. Os Direitos Fundamentais de defesa somente podem ser eficazes quando protegem, ao mesmo tempo, as 
condições materiais mínimas necessárias para a possibilidade da sua realização. Especialmente na área dos direitos básicos 
da vida e da integridade física, as prestações positivas do Estado para a sua defesa não podem ficar na dependência da 
viabilidade orçamentária. Onde o poder estatal deixa de desenvolver esforços para atender à população mais carente, que 
não tem condições de pagar um plano privado de saúde, na área da saúde preventiva e curativa, essas pessoas acabam sendo 
ameaçadas imediatamente no seu direito à vida e integridade física. A doutrina moderna dá ênfase em afirmar que qualquer 
Direito Fundamental constitucional – seja ele direito civil e político ou econômico, social e cultural, contém, ao mesmo 
tempo, componentes de obrigações positivas e negativas para o Estado.  Nessa visão, a tradicional diferenciação entre os 
direitos ‘da primeira’ e os ‘da segunda geração’ (ou ‘dimensão’) é meramente gradual,  mas não substancial, visto que mui-
tos dos Direitos Fundamentais tradicionais foram reinterpretados como sociais, perdendo sentido as distinções rígidas.”  
Cuida-se da mesma idéia desenvolvida em outra seara pelo ganhador do prêmio Nobel de Economia Amartya Sen, que 
entende que, para chegar ao maior grau de liberdade possível, é necessário criar condições políticas, econômicas e sociais 
integradas, com a participação de todos os interessados, já que os diferentes aspectos da liberdade (política, econômica, 
social, individual) são interdependentes. 
24  A primeira ação criada especificamente para a proteção de interesses coletivos no direito brasileiro foi, de fato, a ação 
popular, instituída pela Lei 4.717/65, ainda que pouco tenha sido utilizada na prática.  Mais eficaz foi a criação da ação 
civil pública pela Lei 7.347/85, com a previsão, pela primeira vez, da legitimação do Ministério Público e outros entes para 
a proteção dos chamados direitos coletivos e de procedimento específico em juízo.
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partir da Constituição de 1988, não apenas porque esta criou uma série de direitos 
tuteláveis idealmente (ou apenas) sob a forma coletiva, mas também pelo forta-
lecimento institucional do Ministério Público operado pela nova Carta, este que, 
desde a lei da ação civil pública, tem sido o verdadeiro protagonista na proteção 
judicial dos interesses de índole coletiva.  Novos (e bons) ventos sopraram sobre 
o tema com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que promoveu 
diversas alterações na tutela coletiva de direitos, tanto mediante as alterações que 
introduziu na legislação da ação civil pública, quanto mediante as famosas defi-
nições das categorias de interesses coletivos 25.  Note-se que o tema em comento 
atine apenas à proteção dos bens ambientais na esfera civil (prevenção e reparação 
de danos patrimoniais e extrapatrimoniais), pois, na esfera penal, as ações sem-
pre foram públicas, e a esfera administrativa também comporta sanções próprias, 
aplicáveis ao final de procedimento administrativo contraditório, porém sujeito a 
eventual revisão do Judiciário, caso provocado.

A primeira controvérsia que se coloca, a nível infraconstitucional, quanto 
à legitimidade do Ministério Público nas ações coletivas criadas para a proteção 
civil dos interesses transindividuais, concerne à possibilidade ou não de proposi-
tura por este de ação civil pública em defesa dos chamados direitos individuais 
homogêneos.  Sendo estes perfeitamente divisíveis e tuteláveis mediante ações 
individuais, não faltou quem defendesse, na doutrina e na jurisprudência, que os 
interesses individuais homogêneos não seriam defensáveis pelo Ministério Pú-
blico, ao qual somente caberia a proteção dos interesses difusos e coletivos em 
sentido estrito.

A doutrina mais avançada sobre o tema (inclusive juristas que participaram 
na elaboração do CDC) desde cedo se posicionou no sentido de que a tutela cole-
tiva abrangeria, em qualquer caso, os interesses individuais homogêneos, já que 
esta era a interpretação mais consentânea com o princípio do acesso à justiça, do 
qual a própria criação de mecanismos de tutela coletiva seria uma expressão.  No 
mesmo sentido acabou se firmando a jurisprudência predominante nos tribunais 
superiores 26.

Note-se, aqui, como assinalam diversos juristas que se debruçaram sobre a 
controvérsia 27, que, na realidade, a maior parte das situações de lesão a direitos 
de feição coletiva acaba por afetar mais de uma categoria de direitos.  Na área am-
biental, por exemplo, é evidente que um acidente envolvendo poluição de um cur-

25  O CDC (Lei 8.078/90) inovou em nosso ordenamento ao categorizar os interesses coletivos em três classes: a) direitos 
difusos, caracterizados por origem fática comum e titularidade indeterminada; b) direitos coletivos em sentido estrito, 
caracterizados pela existência de um liame jurídico comum entre seus titulares; c) direitos individuais homogêneos, carac-
terizados por origem fática ou jurídica comum e titularidade determinada (art. 81).
26  Para um inventário das primeiras decisões e posicionamentos doutrinários, vide: TEPEDINO, Gustavo.  A questão am-
biental, o Ministério Público e as ações civis públicas. In: Atualidades Forense.  Disponível em http://www.forense.com.br/
atualida/342dou07.htm. Acesso em 25.11.98. p. 7 e ss.
27  Ver, por exemplo, TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 7 (“não seria exagero afirmar que, em termos práticos, as lesões a 
interesses coletivos ou difusos normalmente implicam a configuração de interesses individuais homogêneos, sendo muito 
difícil isolar cada uma dessas espécies de interesses”) e RODRIGUES, Geisa de Assis.  Ação civil pública e termo de ajus-
tamento de conduta: teoria e prática. 2ª. edição. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 181: “é muito comum que o compromisso 
verse sobre mais de um tipo de direito transindividual.”
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so d’água afetará não apenas o direito difuso a um ambiente sadio e equilibrado 
como também poderá ocasionar lesões individuais distintas àqueles que venham 
a adoecer ou mesmo a falecer em razão de consumo ou utilização daquela água 
poluída, o que caracterizaria a violação a direitos individuais homogêneos.  

Parece evidente que razões de economia processual ou, se assim se preferir, 
de racionalidade jurisdicional (prevenindo a multiplicação de ações com idêntico 
objeto), de respeito à isonomia (evitando decisões discrepantes) e facilitação do 
acesso à proteção jurisdicional (mormente tendo em conta que o maior número 
de vítimas deste tipo de ilícito normalmente está nas parcelas populacionais mais 
frágeis econômica, social e culturalmente) recomendam fortemente que a prote-
ção de direitos individuais homogêneos também se faça mediante ações coleti-
vas.  Considerando que o Ministério Público é o legitimado ativo que mais propõe 
ações civis públicas (em quantidade muito superior a todos os demais legitimados 
juntos) e que estas representam quase a totalidade das ações propostas visando a 
tutela dos interesses coletivos, é evidente que convém permitir que em uma única 
ação se permita a tutela de todas as categorias de interesses coletivos violados 
com um ato ilícito 28.

Por esta razão, a nosso ver, ainda que ocorra eventual situação de proposi-
tura de ação individual a fim de tutelar direito individual homogêneo de natureza 
ambiental, deve o julgador, caso verifique que o dano ambiental causado atingiu 
uma categoria significativa de pessoas, comunicar o fato ao Ministério Público, 
a fim de que este, se assim entender cabível, passe a integrar o pólo ativo como 
litisconsorte, podendo aditar o pedido inicial, de maneira que a decisão proferida 
neste processo venha a beneficiar todos aqueles que também estão ameaçados ou 
foram lesados pelo mesmo ilícito ambiental (potencial ou consumado) que cons-
titui a causa de pedir da ação.

2.2 Da Necessidade de Tutela da Ameaça de Lesão

Um outro aspecto que merece ser salientado, mormente em se tratando da 
proteção de bens ambientais, diz respeito à prioridade que deve ser dada à sua 
tutela preventiva.  Trata-se de autêntica conjugação do princípio da prevenção 
com o princípio do acesso à justiça (quando se tratar de tutela judicial) e/ou com 
o princípio da efetividade dos direitos fundamentais (quando se tratar de qualquer 
espécie de tutela, judicial ou extrajudicial).

Por evidente, tal tutela preventiva há de ser mais eficazmente exercida por 
intermédio da ação fiscalizatória do órgão ambiental (quando o autor for um parti-
cular) ou da instauração do inquérito civil público pelo Ministério Público visando 
apurar a ocorrência de ilícito ambiental (seja por particular, seja pelo Poder Públi-

28  Neste sentido se posicionam ambos os autores já citados, valendo transcrever as lições de Geisa Rodrigues: “Justifica-
se a defesa de direitos individuais homogêneos porque, a despeito da essência tipicamente individual de cada direito, a 
sua incidência e relevância social os qualificam como uma massa de lesão advinda de uma mesma origem, que reclama, 
justamente por isso, uma tutela coletiva.  A tutela individual não é abandonada, mas com certeza não é capaz de propiciar 
a adequada cognição desse tipo de demanda.” Idem, ibidem.
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co), que, idealmente, devem culminar na celebração de um termo de ajustamento 
de conduta, nos termos preconizados pelo art. 5º, § 6º, da Lei 7347/85. Como 
muito bem salienta Geisa Rodrigues, “O ajuste de conduta melhor desempenha o 
seu papel quando previne a ocorrência do dano, ou quando é firmado enquanto a 
reparação integral é possível.” 29

Naturalmente, ainda que a solução consensual não seja atingida na esfera ex-
trajudicial, deve-se continuar buscando evitar a consumação do ilícito ambiental, 
desta vez em juízo. Trata-se da chamada “tutela inibitória”, muito bem definida 
por Marinoni 30 e delimitada por Sérgio Cruz Arenhart em sua feição coletiva 31. 
Não é este o espaço para esmiuçar o intrincado assunto, intento já realizado pelas 
obras citadas.

3.  DA NECESSIDADE DA ADOÇÃO DAS TéCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS MAIS 
ADEQUADAS À TUTELA DE BENS AMBIENTAIS

Como vimos no item anterior, é possível, no seio de uma controvérsia sobre 
a existência de um ilícito ambiental (assim como em outros conflitos envolvendo 
interesses transindividuais), celebrar, em juízo ou ainda antes da propositura de 
ação judicial, um termo de ajustamento de conduta visando a composição amigá-
vel do conflito. Nas lições de Geisa Rodrigues: 

“No ajuste, se reconhece a iminência ou a existência de um fato determinado, 
que pode ser um agir ou uma omissão, o qual possa causar violação a um di-
reito transindividual. Por meio dele, se realiza um pacto com o responsável pelo 
fato, de forma a se evitar o dano ou a repará-lo integralmente.” 32 

A doutrina salienta, como vantagens para a celebração do ajuste, a com-
posição mais rápida do conflito, tornando mais viável a prevenção do ilícito, a 
economia de recursos que se verifica com a adoção do método, bem assim a sua 
maior flexibilidade de molde a permitir levar-se em conta a situação peculiar do 
(potencial) poluidor, as razões que o levaram a prática do ilícito, a sua condição 
econômica, o prazo em que seja possível a regularização da conduta, a necessi-
dade ou não de adoção de medidas compensatórias, caso o dano já tenha sido 
consumado ou seja inevitável.

Trata-se, enfim, de um método que prestigia, segundo uma vez mais o ensi-
namento de Geisa Rodrigues, os princípios do acesso à justiça, da prevenção, da 

29  Op. cit., p. 295.
30  Além de produzir obra dedicada exclusivamente ao tema, registre-se que Marinoni também possui estudo voltado espe-
cificamente à tutela inibitória do ilícito ambiental: MARINONI, Luiz Guilherme. O Direito Ambiental e as ações inibitória 
e de remoção do ilícito. In: Jus Navigandi. Teresina, ano 8, n. 272, 5 abr. 2004. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/
doutrina/texto.asp?d=5044. Acesso em 31.03.2008.
31  O autor conclui, em seu aprofundado estudo, ser “possível concluir que o direito brasileiro dispõe de suficientes meca-
nismos para a adequada tutela inibitória dos interesses coletivos.”  Perfis da tutela inibitória coletiva.  São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 427.
32  Op. cit., p. 112.  Enfatize-se que, na prática, o mais comum é a celebração de TAC (termo de ajustamento de conduta) 
precisamente para evitar a propositura da cabível ação civil pública.
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tutela específica dos direitos e, ainda, o princípio democrático, tendo em vista a 
participação do infrator na elaboração da solução mais adequada para a regulari-
zação de sua conduta.

A celebração de termo de ajustamento de conduta, por outra parte, é a que 
se revela mais compatível com a observância do princípio da proporcionalidade, 
a ser utilizado em todos os casos de colisão entre direitos fundamentais, normal-
mente ocorrente em conflitos desta natureza:

“é o valor da proporcionalidade que determina que a tutela dos direitos, tanto 
judicial quanto extrajudicial, deve prestigiar a forma que se revele menos one-
rosa para os demais direitos protegidos pelo sistema.  Portanto, na formulação 
do compromisso, deve-se estabelecer a conduta que, ao mesmo tempo que re-
presente adequação à norma, se revele menos gravosa para o obrigado.” 33

Por todas estas razões é que a doutrina se revela entusiasta deste método não-
adversarial de composição de conflitos, que, em suma, enquadra-se à perfeição na 
categoria de negociação, já que as partes conflitantes chegam, por si mesmas, à 
melhor solução para o problema, sem necessidade da participação de um terceiro: 
“Sempre que haja possibilidade do acordo, pela evidente ampliação de acesso 
à justiça que o mesmo proporciona, deve-se preferir promover o ajustamento de 
conduta.” 34

Todavia, tendo em conta a redação do texto legal e a falta de tradição na apli-
cação dos métodos consensuais de resolução de conflitos, a interpretação que tem 
sido dada na prática ao instituto, infelizmente, nem sempre tem sido a de utilizá-
lo sempre que possível. Assim, parece-nos que, a par da difusão da “mentalidade 
conciliatória” entre os órgãos públicos legitimados a celebrá-lo, melhor andaria o 
legislador se tivesse previsto a obrigatoriedade da negociação, ou seja, a obrigato-
riedade da tentativa do acordo, que obviamente pode vir a resultar infrutífera, mas 
garantiria que a negociação fosse necessariamente instaurada.

Quer nos parecer que a questão da obrigatoriedade melhor se coloca na pers-
pectiva do ente público legitimado a celebrar o ajuste, esteja ele no pólo ativo, es-
teja no pólo passivo. Isto porque não pode o Poder Público simplesmente recusar-
se a adotar a conduta  consentânea com a definição mais rápida e ponderada de 
uma solução para os riscos ou danos ambientais colocados no conflito.

Quanto ao particular, a toda evidência, parece ser de seu interesse a busca de 
uma solução consensual, já que, à falta desta, corre-se o risco, por exemplo, de ver 
sua atividade paralisada de imediato, em homenagem ao princípio da prevenção.

Em suma, estaria o Poder Público, quando no pólo ativo, sempre obrigado 
a oferecer ao particular a oportunidade da solução negociada. Sendo essa a in-
terpretação mais consentânea com o princípio do acesso à justiça, com o princípio 

33  RODRIGUES, Geisa de Assis.  Op. cit., p. 124. Mais adiante, esclarece a autora: “A participação na formação da decisão 
daqueles que por ela se obrigarão é uma nota relevante para o sucesso dessa justiça consensual. O transgressor ou imenente 
transgressor tem necessariamente seu ponto de vista considerado na elaboração das cláusulas do ajuste, o que pode ser 
fundamental para que não venha a descumpri-lo.” (p. 133).
34  Idem, ibidem, p. 135 (destaque nosso).
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democrático e o princípio da efetividade dos direitos fundamentais, a nosso ver, 
a única interpretação conforme à Constituição do dispositivo em vigor é a que 
preconiza esta obrigatoriedade ou, no mínimo, a necessidade de motivação da não 
instauração da negociação.

Quando no pólo passivo, ainda com maior razão, imperativa se demonstra 
a necessidade de instauração da negociação, já que se encontram dois órgãos 
públicos em conflito, de modo que aquele que está no pólo passivo tem o dever de 
colaborar para o alcance de uma solução ambientalmente correta o mais rápido 
possível.  Como já ficou explicitado no primeiro item deste trabalho, cabível a 
sindicabilidade da omissão administrativa ou legislativa do Poder Público, en-
tendimento que não é só nosso, como podemos verificar na obra da Profª. Geisa 
Rodrigues:

“Quando se tratar do Poder Público, o compromisso pode ser firmado, inclu-
sive, para estabelecer condições temporais e orçamentárias para a efetiva im-
plementação de uma determinada política pública, cuja inexistência resulte em 
violação ou promoção inadequada de direitos transindividuais.” 35

Esta obrigatoriedade, a nosso ver, existe (ou deve existir) seja na fase pré-
processual (do inquérito civil), seja na fase processual (após o ajuizamento da 
ação coletiva), bem como na situação em que se verifique a necessidade de execu-
ção de sentença proferida em ação civil pública 36 ou, ainda, de eventual revisão 
de termo de ajustamento de conduta 37.

Quanto ao resultado da negociação, frise-se que nada impede que se obtenha 
um acordo relativo a apenas uma parte do objeto conflituoso 38, obtendo-se o título 
executivo  eficaz quanto à parte em que houve a composição e prosseguindo-se o 
inquérito ou  a ação coletiva para obter-se decisão referente à parcela sobre a qual 
ainda não se logrou conciliação.

4. DA AMPLITUDE SUBJETIVA DOS CONFLITOS AMBIENTAIS E DA NECESSIDADE DE 
DEMOCRATIZAR O ACESSO À JUSTIÇA NA MATéRIA

A lei da ação civil pública exige, em relação ao termo de ajustamento de 
conduta extrajudicial, a presença de um ente público no pólo ativo (art. 5º, § 6º).  
Este ente público pode ser, portanto, o Ministério Público ou outro órgão com 
competência na matéria. Observe-se, porém, quanto às empresas públicas e socie-
dades de economia mista, que falece a estas legitimação ativa quando se tratar de 

35  Op. cit., p. 176-7.
36  Como anota Geisa Rodrigues, “Nada impede também que o ajustamento da conduta seja feito na fase da execução da 
sentença da ação civil pública. ” Op. cit., p. 239.
37  Referenda esta possibilidade a mesma autora: “O processo de negociação não se encerra com a celebração do ajuste, 
também está presente na fase de acompanhamento de seu cumprimento, a exemplo da possibilidade de renegociação do seu 
conteúdo, com a previsão de termos aditivos, permitindo a adaptação do ajuste a algum fato novo, salvaguardando, assim, 
a possibilidade de sua satisfação.” Op. cit., p. 296.
38  Assim já se pronunciou ainda a mesma autora. Op. cit., p. 191.
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entes que explorem atividade econômica, apenas legitimando-se as prestadoras de 
serviços públicos 39.

Deve-se notar, todavia, que, no rol de legitimados ativos para a propositura 
da referida ação, constam também as associações constituídas há mais de um 
ano que atuem na área ambiental (art. 5º, caput), de modo que, em se tratando de 
ajustamento de conduta firmado em juízo no seio de ação proposta por associação, 
esta é que figurará no pólo ativo 40. No pólo passivo, evidentemente, figurará o 
autor da lesão ou ameaça ao meio ambiente.

Evidente que, embora se tratem de órgãos com atribuições específicas de 
atuação no âmbito da proteção ambiental, a representação de todos os interessa-
dos efetuada por esta via (participação obrigatória de um único ente público no 
pólo ativo) pode não se revelar o meio mais adequado para o equacionamento do 
conflito.

Discute-se se, quando o Ministério Público não estiver no pólo ativo, este 
também deverá participar do ajuste. A nosso ver, com razão a Profª. Geisa Rodri-
gues ao defender a participação obrigatória da instituição por ela integrada.  De 
fato,

“a atuação como ‘fiscal da lei’ do Ministério Público independe de autorização 
específica [do legislador], uma vez que a cláusula geral de interesse público 
sempre pode ser invocada.” 41

Entretanto, deve-se observar que a questão de quem deve tomar parte no 
ajuste não se esgota aí. Se é certo que apenas figurarão como partes o ente público 
que tomou a iniciativa de exigir a regularização da conduta e o agente que em tese 
seria o poluidor, a doutrina é uníssona em reconhecer legitimidade a outros entes 
para tomar parte na negociação, seja pedindo informações, seja contribuindo com 
dados ou pareceres técnicos, seja opinando ou defendendo interesses que ali esti-
vessem sub-representados, tal como deveria ocorrer mesmo na jurisdição coletiva 
contenciosa 42. Neste sentido as lições da autora tantas vezes invocada, em seu ini-
gualado estudo sobre a ação civil pública e o termo de ajustamento de conduta:

“consideramos bastante recomendável que a elaboração do ajuste possa ser 
acompanhada por aquele que motivou a atuação administrativa, independen-
temente de quem a tenha formulado, cidadão ou associação. (...) E também por 
todos aqueles que tenham interesse no deslinde da questão, notadamente nos 

39  Neste sentido o ensinamento de Geisa Rodrigues, op. cit., p. 163.
40  A observação também é de Geisa Rodrigues, op. cit., p. 236.
41   Resume ela os argumentos para sua posição: “se o Ministério Público tem que intervir necessariamente em todas as 
ações civis públicas que não tenha intentado, se é o único legitimado com poderes para instaurar o inquérito civil, requisi-
tar informações e serviços para proteger esses direitos, não se pode imaginar que a solução extrajudicial envolvendo tais 
conflitos possa ser realizada sem a sua interveniência.”, até para prevenir futuros problemas relativos ao cumprimento do 
ajuste. Op. cit., p. 197.  
42   Ver, por exemplo, PINHO, Humberto Dalla Bernardina de: “pode o terceiro setor contribuir sobremaneira com o acesso 
à justiça na jurisdição coletiva, fornecendo ao Ministério Público o instrumental técnico necessário a uma rápida e efetiva 
investigação em sede de inquérito civil, viabilizando a propositura de uma ação coletiva com grande chance de sucesso.”  
A importância da parceria entre o Ministério Público e o terceiro setor. In: Jus Navigandi. Teresina, ano 6, n. 55, mar. 2002. 
Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2791. Acesso em 31.02.2008. p. 3.
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casos de maior complexidade.  Essa participação também pode ocorrer em 
audiência pública, quando se deve ouvir todos os interessados na questão, e 
sopesados [sic] os pontos de vista divergentes.” 43

Como observa Catherine Zwetkoff, a confidencialidade que caracteriza a 
mediação (método consensual de resolução de conflitos que analisaremos a se-
guir) e a possível tendência de reduzir o foco dos conflitos de molde a facilitar o 
alcance do acordo pode trazer prejuízos para os interesses daqueles que não es-
tejam adequadamente representados, o que é especialmente perigoso em matéria 
ambiental 44.  

A nosso ver, torna-se necessário reconhecer, seja em juízo ou na fase pré-
processual,  a legitimidade de participação de todos os interessados, tais como as-
sociações de moradores, associações ambientais que atuem na região impactada, 
órgãos administrativos e legislativos com competência na área, instituições aca-
dêmicas e/ou científicas que detenham conhecimentos técnicos sobre o assunto, 
entidades que representem os interesses do(s) empreendedor(es), de forma similar 
à que ocorre com o instituto dos amicus curiae na ação direta de inconstitucionali-
dade.  A fim de assegurar o princípio democrático, entendemos que a participação 
destes entes deve ser sempre permitida, não obrigatória, de modo que cabe a eles 
decidirem ou não participar.  Não nos parece adequado deixar ao alvitre casuístico 
da autoridade pública a decisão de permitir ou não a participação de entes eviden-
temente legitimados, que certamente podem contribuir  para a celebração de um 
acordo mais adequado à proteção de todos os interesses envolvidos. 

5. DA APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO A CONFLITOS ENVOLVENDO DIREITOS DE NATUREZA 
AMBIENTAL: MECANISMOS INTRÍNSECOS E NOVOS REQUISITOS ADEQUADOS À 
PROTEÇÃO DE DIREITOS INDISPONÍVEIS 

Nos países onde já se utiliza a mediação em questões ambientais (v.g., EUA, 
Canadá, diversos países da União Européia), muito se debateu sobre a adequa-
ção deste método surgido e tradicionalmente utilizado na resolução de conflitos 
envolvendo direitos disponíveis (notadamente conflitos de natureza patrimonial 
e na área de família) a esta classe de conflitos caracterizada, de uma parte, por 
uma complexidade muito maior, inclusive do ponto de vista subjetivo (por serem 
muitos os interessados), e, de outra parte, por versar sobre direitos, por essência, 
indisponíveis.

O que se percebe é que a proposta de utilização da mediação nesta seara 
não surgiu tanto devido aos méritos da mediação quanto em razão da percepção 
generalizada da falência do sistema jurisdicional para dar conta da complexidade 

43  Op. cit., p. 140.
44  Mediation in environmental conflicts: the Belgian methodology. Disponível em: http://www.piercelaw.edu/risk/vol9/fall/
zwetkoff.pdf. Acesso em 31.03.2008. p. 370 e ss.
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dos conflitos desta natureza 45, seja do ponto de vista técnico-científico, seja do 
ponto de vista intersubjetivo.

No que diz respeito à possibilidade de mediação envolvendo direitos indis-
poníveis, valem aqui as mesmas considerações que já foram feitas na doutrina 
acerca da celebração de ajustamento de conduta (já que este nada mais é do que 
modalidade de negociação), seja o judicial, seja o extrajudicial: 

“mesmo se tratando de questão posta em juízo, não há a possibilidade de tran-
sigir sobre o objeto do direito, apenas de definir prazos, condições, lugar e 
forma de cumprimento, ainda  que se utilize o termo transação.” 46

Vale dizer, existindo já expressa autorização legislativa, a qual foi formulada e vem 
de fato funcionando como resposta aos anseios por uma tutela coletiva mais eficaz 47, 
para a negociação quanto à forma de cumprimento dos deveres jurídicos corresponden-
tes aos direitos de natureza transindividual, evidente que não há que se objetar quanto à 
impossibilidade de resolução destes mesmos conflitos pela via da mediação.

Cabe demonstrar, assim, que vantagens seriam efetivamente trazidas pela uti-
lização do instituto da mediação, ao lado das já existentes negociação (termo de 
ajustamento de conduta extrajudicial) e conciliação (termo de ajustamento de con-
duta judicial) envolvendo direitos indisponíveis no sistema jurídico brasileiro.

Primeiramente, cabe uma palavra a respeito da insignificante utilização e 
apresentação de resultados positivos no que concerne à conciliação em juízo nos 
conflitos de natureza transindividual. Sobre o tema vale colher os comentários do 
Prof. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, em pesquisa a respeito:

“Os dados relativos a compromissos de ajustamento de conduta realizados na 
fase judicial são desalentadores: um único caso, representando 1,14% do nú-
mero total de ações pesquisadas. Várias causas podem ser apontadas para jus-
tificar tal situação: a) a falta de experiência e mesmo do conhecimento do que 
significa e como funciona o compromisso de ajustamento de conduta, em espe-

45  Neste sentido GIRARD, Jennifer. Dispute resolution in environmental conflicts: panacea or placebo?  Disponível em: 
http://cfcj-fcjc.org/clearinghouse/drpapers/girard.htm Acesso em 31.03.2008.
Um estudo de Rosemary O’Leary (Environmental management at the millenium: the use of environmental dispute resolution 
by State governments.  Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 10. University of Kansas, January 1, 
2000, p. 137 e ss.) também demonstra que 47% dos Estados americanos adota programas de resolução de conflitos envol-
vendo a atuação de um terceiro facilitador, sendo que, dos 53% restantes, um terço tinha a intenção de implementar tais 
programas no futuro (quando ela fez a pesquisa) e um terço não tinham programas oficiais, mas contavam com entidades 
não-governamentais fortes e confiáveis que atuavam na resolução consensual de conflitos na área ambiental.  A pesquisa 
também demonstrou que, quanto maior o comprometimento do Estado com a proteção ambiental, maior o grau em que ele 
também se preocupou em institucionalizar meios de solução consensual de conflitos nesta área.
46  RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p. 236. Em realidade, anota a autora, ao comentar sobre o compromisso de ajuste 
de conduta celebrado como expressão de um acordo entre o autor do ilícito ambiental e o Poder Público, “o compromisso 
tem que ser um meio através do qual se possa alcançar, pelo menos, tudo aquilo que seja possível obter em sede de eventual 
julgamento de procedência em ação judicial relacionada àquela conduta específica.” Op. cit., p. 176.
47  Geisa Rodrigues, por ocasião da elaboração de sua tese de doutoramento, efetuou ampla pesquisa de campo abrangendo 
termos de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministério Público Federal de setembro de 1992 a julho de 1998 e con-
cluiu: “O exame dos dados colhidos na pesquisa nos permite concluir que a utilização do instituto do termo de ajustamento 
de conduta pode efetivamente contribuir para ampliar o acesso à justiça de toda a sociedade. O ajustamento de conduta é 
uma solução alternativa de conflito eficaz e compatível com os desafios apresentados pela satisfação dos direitos transin-
dividuais.” Op. cit., p. 294-5. Mais adiante, afirma ela: “Nos compromissos estudados, não vislumbramos a ocorrência de 
transação indevida.” (p. 295).

Vol I-Profiss-book.indb   936 5/14/08   9:47:40 AM



937Teses de Profissionais / Independent Papers

cial para o encaminhamento da negociação, e o estabelecimento das condições 
nos limites autorizados por lei; b) a falta de oportunidade na fase judicial, pois 
não se costuma realizar audiência de conciliação específica para tanto; c) o 
receio, mesmo das pessoas mais experientes, em celebrar tais compromissos 
pela responsabilidade que ele representa, em face dos direitos em jogo, sendo 
mais confortável promover a ação ou deixá-la prosseguir.” 48

Se, por um lado, a celebração de termos de ajuste de conduta revela-se mais 
profícua em matéria de proteção ambiental, é inegável que nem sempre esta pos-
sibilidade é efetivamente levada a efeito, notadamente em casos de maior comple-
xidade técnica ou intersubjetiva.  Sabe-se que os conflitos de natureza ambiental 
são multifacetados e normalmente os direitos ambientais estão em conflito com 
outros direitos também de natureza fundamental, sendo absolutamente desafia-
dora a perspectiva de realizar a sua ponderação obtendo uma solução que seja 
aceitável para ambos os lados.

Ademais, em nosso país, a cultura dos operadores jurídicos em geral – e 
isso infelizmente não é diferente para grande parte dos membros do Ministério 
Público, instituição presente no pólo ativo da maioria dos compromissos de ajuste 
de conduta – é predominantemente voltada para o litígio, para buscar a vitória 
através do contencioso judicial, inexistindo o domínio de técnicas de negociação 
ou conciliação que favoreçam o diálogo rumo a uma solução consensual.

A simples realização de audiências públicas (as quais, como se sabe, não são 
vinculativas para o Poder Público), propiciando o amplo debate sobre questões 
ambientais onde participem todos os interessados, embora defendida com ardor 
por grande parte da doutrina, não garante que o diálogo ocorra de forma produtiva 
e que partes pouco dispostas a ouvir busquem construir soluções que contemplem 
todos os interesses em jogo.

Podemos nos valer, neste aspecto, dos ensinamentos de dois professores nor-
te-americanos, Judith Innes e David Booher.  Eles formulam uma rigorosa crítica 
aos instrumentos de participação pública previstos na legislação norte-americana 
(notadamente as audiências públicas), que não conseguem obter uma genuína 
participação no processo decisório e/ou no planejamento.  Na prática, freqüen-
temente trata-se de espaços de litigiosidade constante, onde não ocorre o diálogo 
e a negociação dos interesses opostos, sendo realizados apenas para cumprir as 
exigências legais.  A literatura sobre o assunto tem entendido que o problema é 
que os métodos não estão sendo adequadamente utilizados 49.

Para os autores, atualmente, 

“nós estamos presos à armadilha de pensar que participação social envolve 
cidadãos de um lado e o governo do outro. Esse dualismo simplista subjaz aos 
debates e encoraja a participação adversarial.” 50

48  Acesso à justiça: juizados especiais e ação civil pública.  Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 207.
49  INNES, Judith. E. & BOOHER, David E.  Reframing public participation: strategies for the 21st century.  In:  Planning 
Theory & Practice, V. 5, nº 4, December 2004, pp. 419-36. Disponível em:   http://www.csus.edu/ccp/publications/refra-
ming_public_participation_abstract.htm.  Acesso em 20.01.2007. p. 415-36.
50  Op. cit., p. 421.
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Na realidade, a

“participação precisa ser colaborativa e incorporar não apenas cidadãos, mas 
também interesses organizados, organizações com fins lucrativos e sem fins lu-
crativos, planejadores e gestores públicos. (...) métodos de participação efetiva 
envolvem colaboração, diálogo e interação. São inclusivos. Não são reativos, mas 
focados em antecipar e definir ações futuras. (...) Desafiam o estado atual das 
coisas e formulam questões complexas sobre temas tidos como pacíficos.” 51

A participação colaborativa, segundo os autores, incrementa a representa-
tividade e legitimidade em relação a outros métodos, mas para isso é necessário 
assegurar que grupos mais fracos estejam devidamente incluídos e assistidos para 
participar dos debates. Além disso, nela não existe o dilema da escolha entre o 
interesse individual e o interesse coletivo, pois os diálogos são direcionados para 
conciliar todos os interesses envolvidos, ao contrário dos modelos tradicionais, 
em que não existe este esforço de integração 52.

Em suma, não basta assegurar a participação social, é preciso assegurar a 
utilização de métodos pelos quais a manifestação das diferentes visões de grupo 
possa ser canalizada de forma construtiva, a fim de produzir, com clareza de vi-
são, decisões que realmente caminhem no sentido de proteger todos os interesses 
envolvidos.

Tal fato conduz à constatação de que, na maior parte das vezes, será neces-
sária a participação de um terceiro imparcial, que detenha tanto o domínio de 
técnicas de negociação, quanto um razoável conhecimento sobre a matéria objeto 
do conflito, a fim de identificar os pontos comuns e as divergências, arrolar pos-
síveis alternativas para a solução do conflito e fazer com que as partes escolham, 
consensualmente, qual delas é viável para ambas. 

Daí a conveniência da adoção da mediação, em que o terceiro facilitador fi-
cará encarregado de não deixar as partes perderem o foco na solução do problema 
que decidiram negociar.

A já mencionada ausência de tradição na adoção dos métodos não-adver-
sariais de solução de conflitos por estas “bandas” coloca-nos, assim, diante do 
desafio de capacitar profissionais nesta área de atuação: de um lado, qualificar os 
órgãos legitimados em técnicas de negociação; de outro, capacitar profissionais 
imparciais e idôneos, com conhecimento técnicos na área ambiental, a fim de 
formar um cadastro de mediadores 53 que possa ser consultado pelos órgãos pú-
blicos legitimados à celebração de ajustamento de conduta, bem assim pelo Poder 
Judiciário, quando mostrar-se conveniente e adequada nova tentativa de mediação 
em juízo ou nos casos em que ainda não tenha sido tentada a mediação e/ou nego-
ciação na fase pré-processual.  

51  Op. cit., p. 421-2.
52  Op. cit., p. 430.
53  A exemplo do que ocorre no Canadá, conforme GIRARD, Jennifer. Op. cit., p. 5.
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6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 A violação de bens ambientais, seja por ação, seja por omissão, é passível de 
controle pelo Poder Judiciário, ainda que o autor da violação, isoladamente ou em 
conjunto com outro ente público ou privado, seja o Poder Público.

6.2 A proteção de bens ambientais deve se dar, preferencialmente, mediante a uti-
lização de meios preventivos e, caso estes tenham falhado, mediante a propositura 
de ações coletivas, abrangendo a tutela de direitos difusos, coletivos stritu sensu 
e individuais homogêneos.

6.3 Nos inquéritos civis e nas ações coletivas de natureza ambiental, deve ser 
obrigatória a tentativa de obtenção de solução consensual, ainda que mediante 
simples negociação (no inquérito) ou conciliação (nas ações coletivas), quando 
não houver mediadores disponíveis, mas preferencialmente mediante mediação. 
O mesmo vale quando se verificar eventual necessidade de revisão de ajuste ante-
riormente celebrado.

6.4 Nos conflitos coletivos de natureza ambiental, além da obrigatória participa-
ção do Ministério Público e/ou outro ente público legitimado, tal como previsto na 
Lei 7.347/85, deve também ser necessariamente facultada a participação de outras 
pessoas, entidades ou órgãos públicos interessados, com direito a obter e fornecer 
informações, bem como a manifestar-se e opinar durante todo o processo, seja ele 
consensual, seja de natureza adjudicatória. 

6.5 Os entes públicos com competência para celebrar termo de ajustamento de 
conduta em matéria ambiental, aí incluído o Ministério Público, devem ser capa-
citados em técnicas de negociação e devem manter, juntamente com o Judiciário, 
um cadastro de mediadores com qualificação nas técnicas de solução consensual 
de conflitos e com conhecimentos nas diversas áreas científicas envolvidas em 
conflitos ambientais.
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1. INTRODUÇÃO

A sociedade tem se valido em grande parte dos combustíveis fósseis1 como 
fonte de energia, para o fim do desenvolvimento de atividades econômicas e isto 
acaba provocando a emissão na atmosfera de Gases de Efeito Estufa - GEE (dióxi-
do de carbono, metano e óxido nitroso, além do hexafluoreto de enxofre, hidroflu-
orcarbonos e os perfluorcarbonos)2. A emissão de GEE na atmosfera a alteração 
das concentrações atmosféricas destes mesmos gases, o desequilíbrio dinâmico da 
temperatura atmosférica e, finalmente, um acúmulo maior do calor solar3.

O fenômeno do aquecimento global é entendido por muitos4, por seu tur-
no, como uma das maiores ameaças à humanidade, uma vez que está associado 
aos riscos de impactos ambientais tais como5: elevação do nível dos oceanos; 
ocorrências climatológicas extremas com mais frequência; redução da capacidade 
agrícola em regiões férteis e produtivas; doenças transmitidas por vetores e de 
veiculação hídrica; migração das regiões climáticas impactadas; além da redução 

1  Petróleo, carvão e gás natural, preponderantemente.
2  COSTA, P. M. Breve história da evolução dos mercados de carbono. Revista Silvicultura. Sociedade Brasileira de Silvi-
cultura. São Paulo. N. 76. Set./Dez. 1998. 24-33.
3  Vide NOVAES, W. O clima como negócio. O Estado de S. Paulo. 03.03.2000. A-2. Vide, ademais, NOVAES, W. O clima 
no reino da contradição. O Estado de São Paulo. 07.07.2000. A-2.
4  Vide, por exemplo, MANFRINATO, W. Mudanças climáticas - ações e perspectivas para o novo milênio. Revista World 
Watch (www.worldwatch.org.br). Julho/Agosto de 2000. 
5  À este propósito vide autores tais como: (i) GERHARDT, I. Amazônia não serve de moeda de troca. Folha de S. Paulo. 
25.03.2000. 1-19; (ii) OCEANOS amenizam temperatura. Folha de S. Paulo. 25.03.2000. 1-19; e (iii) YARDLEY, J. China 
responsabiliza o Ocidente pelo aquecimento global. Pequim. New York Times. Disponível em <http://noticias.uol.com.br/
midiaglobal/nytimes/2007/02/07/ult574u7259.jhtm>. Acessado em 07/02/2007.

Resumo

-
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da biodiversidade, bem como, das emissões de CO
2 

por morte da biomassa no 
solo. Ademais, a saúde do ser humano é extremamente susceptível às alterações 
climáticas, especialmente em áreas urbanizadas.

Em decorrência deste cenário ambiental ocorreu, durante a Conferência 
Rio-92, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UM-FCC)6, 
com a finalidade de propor ações eficazes de combate ao aquecimento global e 
cujo documento final foi assinado por mais de 155 países7.

Deste o início dos esforços para o combate ao aquecimento global até agora8 
os acontecimentos relativos ao referido compromisso ambiental têm se caracterizado 
por posições antagônicas entre países industrializados e em desenvolvimento. Aqueles 
alegando o “ônus excessivo” em termos de impactos ao crescimento econômico e es-
tes postulando o princípio das “responsabilidades comuns mais diferenciadas”9. 

De qualquer maneira, independentemente deste antagonismo algumas na-
ções em desenvolvimento (em especial, o Brasil10) têm procurado estabelecer po-
sicionamentos mais proativos11.

No caso brasileiro (mais especificamente, no caso do Estado de São Paulo), 
uma das ações proativas12 em destaque trata-se da propositura de um plano de 
ação governamental com respeito às mudanças climáticas13.

Com respeito a isto, indaga-se, no presente trabalho, em que medida a 
PEMC estaria contribuindo, em primeiro lugar, para o combate do aquecimento 

6  Também denominada Convenção do Clima.
7  Vide, RIBAS, L. C. Material de Aula. Protocolo de Kyoto e Mudanças Climáticas: MDL, Neutralização e Créditos de 
Carbono. Disciplina de Economia e Política Florestal. 2º sem 3º ano do Curso de Graduação em Engenharia Florestal. 
Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial. Faculdade de Ciências Agronômicas. Campus de Botucatu. Univer-
sidade Estadual Paulista. Botucatu/SP. 30.10.07. 26 p. (MDL, Neutralização e Crédito de Carbono. doc) 
8  Notadamente aqueles de cunho eminentemente florestal conforme se depreende de autores tais como: (i) AMARAL, W. 
et al. Investing in carbon storage: a review of brazilian forest projects. Workshop “Estratégias para assegurar a competiti-
vidade da atividade florestal brasileira” - Expansão competitiva do setor florestal brasileiro. Projeto PADCT III - 02 PLAT. 
Anais. Sociedade Brasileira de Silvicultura. São Paulo. 23.02.1999. 41-53;  (ii) CONTRATOS de sequestro de carbono. 
Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada / Universidade de São Paulo e Bolsa de Mercadorias e Futuros. 
In: XXXVIII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural. Mesa Redonda. Rio de Janeiro. 02.08.2000; e (iii) 
FUJIHARA, M. A. O mercado emergente de CO2 como commodity ambiental. Workshop “Estratégias para assegurar a 
competitividade da atividade florestal brasileira” - Expansão competitiva do setor florestal brasileiro. Projeto PADCT III - 
02 PLAT. Anais. Sociedade Brasileira de Silvicultura. São Paulo. 23.02.1999.
9  Conforme mencionado na nota de rodapé 7 verifica-se que alguns dos principais argumentos dos países em desenvol-
vimento a este propósito seriam : (i) “Países mais ricos devem assumir a dianteira na redução das emissões dos gases 
causadores do efeito estufa”; (ii) “As nações mais ricas e desenvolvidas vêm poluindo o planeta há bem mais tempo”; 
(iii) “As nações desenvolvidas têm responsabilidades pelo aquecimento global “das quais não podem se esquivar”; e (iv) 
“Deve-se ter em mente que a mudança climática tem sido provocada pelas emissões historicamente cumulativas dos países 
desenvolvidos e pelas elevadas emissões per capita desses países” 
10  A relevância do país, em especial do ponto de vista florestal, pode ser observada, por exemplo, em SIMÕES, J. Apenas 
Rússia e Canadá têm área florestal maior que o Brasil. O Estado de S. Paulo. A-111. 12.07.2000.
11  Vide, por exemplo, IEA. Seminário “Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e Certificados de Carbono. Instituto 
de Estudos Avançados (áreas de Ciências Ambientais e Assuntos Internacionais). Universidade de São Paulo. São Paulo 
/ SP. 24.03.2000.
12  Vide, por exemplo, o disposto em RIBAS, L. C. Manifestação Técnica. Comentários críticos sobre a PEMC. Política 
Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC, dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas. Projeto de Lei n. [ 
], de [DD] de [MÊS] de 2008 (autor). Pt. n. 0.0133/08. CAO-UMA. N CAO 00528/08. Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Urbanismo e Meio Ambiente. Ministério Público do Estado de São Paulo. Procuradoria Geral de 
Justiça. São Paulo/SP. 12.02.08. 35 p. (PEMC – comentários críticos – CAO-UMA 120208.doc)
13  SMA. Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC, dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas. 
Projeto de Lei n. [ ], de [DD] de [MÊS] de 2008 (autor). Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Governo do Estado de 
São Paulo. São Paulo/SP. 2008.
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global e, em segundo lugar, para o desenvolvimento sustentável14 do Estado de 
São Paulo.

Desta forma, o objetivo principal do presente trabalho é o de analisar os 
principais aspectos da mais recente proposta de Política Estadual de Mudanças 
Climáticas (PEMC) em termos do conceito de sustentabilidade.

2. PRINCIPAIS ASPECTOS GERAIS (EM TERMOS DE SUSTENTABILIDADE) DA PEMC

Ao se analisar, de forma geral, o referido projeto lei15 verifica-se logo de 
início, e dentro dos objetivos gerais do presente trabalho relacionados, em termos 
do Estado de São Paulo, tanto ao combate do aquecimento global quanto ao de-
senvolvimento sustentável, que é possível destacar alguns aspectos primordiais 
conforme apresentados nos quadros a seguir dispostos.

No que se refere ao escopo sócio-econômico da proposta estadual de comba-
te ao aquecimento global verificam-se, da PEMC16, ações de sustentabilidade que 
contemplam uma vasta gama de alternativas envolvendo os aspectos econômicos, 
financeiros e fiscais ao alcance do Poder Público Estadual. 

2.1 Sustentabilidade da PEMC em seu aspecto sócio-econômico

No que concerne aos aspectos sócio-econômicos propriamente ditos obser-
ve-se que muitas ações da PEMC refletem-se tanto na oferta (crédito e fomento 
público, por exemplo) quanto na demanda (ação do governo ou da coletividade) 
bens e serviços. 

Refletem-se, adicionalmente, no próprio mercado em si (competitividade, 
por exemplo) quanto nos preços finais (taxação de bens e serviços e isenção de 
impostos, por exemplo) de bens e serviços ambientais (florestas, por exemplo) 
que estejam correlacionados com a mitigação dos efeitos ambientais decorrentes 
das mudanças climáticas.

Trata-se, certamente, de uma proposta de política pública na área ambiental 
em que a vertente econômica da sustentabilidade encontra-se significativamente 
prestigiada.

Como exemplo, poder-se-ia citar o disposto nos incs. XII e XIII, do art. 4º, 
culminados com os incs. I a III, do art. 19, com as alíneas “a” a “f ”, do inc IV, do 
art, 19, bem como, com o art. 19.

14  WIKIPÉDIA. Desenvolvimento sustentável. Disponível em http://pt.wikiquote.org/wiki/Desenvolvimento_
sustent%C3%A1vel. Acessado em agosto de 2007: “Um modelo de Desenvolvimento Sustentável deve considerar quatro 
elementos principais: Sociedade (compreensão das instituições sociais e seu papel na transformação e no desenvolvimen-
to); Ambiente (conscientização da fragilidade do ambiente físico e os efeitos sobre a atividade humana e as decisões); 
Economia (sensibilidade aos limites e ao potencial do crescimento econômico e seu impacto na sociedade e no ambiente, 
com o comprometimento de reavaliar os níveis de consumo pessoais e da sociedade); e Cultura (aspecto geralmente 
ignorado, sendo que os valores, a diversidade, o conhecimento, as línguas e as distintas visões de mundo associados à 
cultura constituem-se justamente num dos pilares do desenvolvimento sustentável e numa das bases da educação para o 
desenvolvimento sustentável)”.
15  Vide o disposto na nota de rodapé 9.
16  Vide o disposto na nota de rodapé 9.
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Tais dispositivos contemplam no combate ao aquecimento global no terri-
tório paulista, elementos de sustentabilidade sócio-econômica propriamente dita 
tais como: competitividade de bens e serviços ambientais; instrumentos econô-
micos, financeiros e fiscais; crédito e microcrédito; projetos, bem como preços e 
tarifas públicas, taxação e outras formas de cobrança por atividades emissoras de 
gases de efeito estufa; manutenção de florestas existentes e desmatamento evita-
do; compensação voluntária pelo plantio de árvores; recuperação da vegetação e 
proteção de florestas, inclusive a certificação de produtos sustentáveis no que con-
cerne ao desmatamento evitado dentro e fora dos limites do Estado; projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (capacitação de empreendedores, 
critérios e metodologias no que tange à adicionalidade, obtenção de créditos de 
carbono; e Isenção de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicações - ICMS (tecnologias mitigadoras de emissões de gases 
de efeito estufa).

2.2 Sustentabilidade da PEMC em seu cômputo ambiental propriamente dito

Com respeito aos aspectos ambientais propriamente ditos da política am-
biental proposta pelo governo estadual verifica-se, na proposta do governo paulis-
ta de combate ao aquecimento global, que as ações devem considerar não somente 
o combate dos efeitos ambientais da emissão dos GEE relativamente aos gases 
“dióxido de carbono” e “metano” como, também, aos gases “óxido nitroso”, “he-
xafluoreto de enxofre”, bem como, “hidrofluorcarbonos” e “perfluorcarbonos” 17.

Devem considerar, ademais, não sobre os projetos do tipo “MDL” (envol-
vendo florestas ou não) como, também, outros projetos de redução de emissões, 
além de projetos de seqüestro/sumidouros de gases de efeito estufa18.

Aspecto a ser particularmente destacado, dentro do escopo ambiental de 
sustentabilidade da PEMC, seria o incremento das fontes renováveis na matriz 
energética, tanto dentro quanto fora do Estado19.

Note-se, por fim, que as ações propostas diz respeito a diversos tipos de 
ambientes naturais que não unicamente o florestal, tais como, zonas costeiras, 
recursos hídricos e agricultura20.

Elementos de sustentabilidade ambiental extremamente ricos previstos pela 
PEMC encontram-se dispostos no inc. XI, art. 4º, na alínea “d” e Inc. I do art. 6º 
e nas alíneas “f ” e “g”, art. 6º, quais sejam: preservação e ampliação dos estoques 
de carbono no Estado; inventário de emissões por fontes de emissão e absorção 
por sumidouros de gases de efeito estufa, em especial, no que concerne ao setor 
agrícola (tratamento de dejetos, cultivo de arroz, solos agrícolas, queimadas proi-

17  Inc. XV do art. 3º da PEMC.
18  Inc. II do art. 4º da PEMC.
19  Inc. IV do art. 4º da PEMC.
20  Alínea “e” do art. 5º da PEMC.
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bidas e queima de resíduos agrícolas); políticas e medidas para realizar a mitiga-
ção de emissões de gases de efeito estufa e ampliação dos sumidouros de carbono; 
e estratégias de redução das emissões e absorção por sumidouros induzidas em 
outras regiões pelas atividades econômicas paulistas.

Finalmente, no que concerne ao foco ambiental da sustentabilidade, confor-
me se depreende do disposto na PEMC, em suas alíneas “d”, “e”, “f ”, “h” e “i”, 
do art. 9º, em seus incs. VII, VIII e IX, do art. 11, na alínea “b”, do art. 21, bem 
como em seu art. 22, haveria que se destacar os seguintes aspectos: ordenamento 
territorial da agricultura e das atividades extrativas; maior a absorção de carbono 
pela vegetação e outras formas de estoque em áreas de preservação permanente, 
matas ciliares, fragmentos e outros tipos de remanescentes florestais; delimitação, 
demarcação e recomposição da cobertura vegetal em áreas de reserva legal; ma-
crodrenagem e múltiplos usos da água; redução do desmatamento e queimadas; 
distribuição de parcela do ICMS de forma a considerar, como critério ambiental, o 
índice de Conservação do Município; e programa “Remanescentes Florestais”.

Dentro ainda deste contexto, particular destaque deve ser dado, na proposta 
da PEMC, à agricultura e às atividades extrativas. 

Isto porque a PEMC propõe a adaptação destas atividades a novos padrões 
de clima e à disponibilidade hídrica, mitigando emissões de gases de efeito estufa 
através da racionalização do uso do solo rural e dos recursos naturais.

Propõe-se, também, o estímulo à bioenergia sustentável (diversificando a 
produção para garantir o suprimento) a contenção do avanço da desertificação, a 
utilização das áreas degradadas sem comprometer os cerrados e outros ecossiste-
mas naturais, o combate às  queimadas, incêndios e processos erosivos.

Pretende a proposta paulista, ademais, proteger nascentes e fragmentos flo-
restais, bem como, recompor corredores de biodiversidade.

Por fim, em termos da pecuária, se pretende reduzir a emissão de metano 
pela fermentação entérica em animais, além da pressão dessas atividades sobre 
florestas e outros ecossistemas naturais.

2.3 O aspecto cultural da sustentabilidade da PEMC

No que concerne ao escopo da sustentabilidade em seu cômputo cultural em 
específico cabe destacar que a PEMC, tal qual no caso do foco sócio-econômico 
da sustentabilidade, prestigia expressivamente (não tanto em termos quantitati-
vos, mas sim, qualitativos) a variável “cultural” nas ações de combate aos efeitos 
ambientais acarretados pelas mudanças climáticas em face do fenômeno do aque-
cimento global.

Como exemplo menciona-se a participação da sociedade civil nos processos 
consultivos e deliberativos, com amplo acesso à informação, bem como a meca-
nismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e 
reparação de danos (inc IV, do art. 3º).

Contempla a PEMC, ademais, em termos de sustentabilidade cultural, as-
pectos tais como: iniciativas de âmbito metropolitano; distribuição de parcela do 
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Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica-
ções – ICMS de forma a considerar, como critério ambiental, a existência de uma 
política municipal sobre mudanças climáticas, aprovada e publicada; realização 
de acordos setoriais, fortalecimento das instâncias de governo, incentivo e arti-
culação de iniciativas de âmbito municipal, ações de mitigação de emissões de 
gases de efeito estufa e adaptação aos eventos climáticos em regiões metropolita-
nas, de forma integrada com os municípios; estímulo à incorporação da dimensão 
climática no processo decisório relativo às políticas setoriais; compatibilização da 
aplicação dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente à Política Es-
tadual de Mudanças Climáticas; e viabilização, por parte do governo estadual, das 
estruturas técnicas para o Programa Estadual de Mudanças Climáticas (alínea “e” 
do art. 7º, alínea “c” do art. 21, incs. III, IV, VI e VII do art. 26, art. 27 e art. 29).

2.4 A PEMC dentro de todas as vertentes da sustentabilidade.

É também possível verificar que a PEMC contempla ações de sustentabili-
dade em suas mais variadas combinações (escopos social, econômico, ambiental 
e cultural).

Como exemplo haveria que se destacar, enquanto proposta do governo pau-
lista para o combate do aquecimento global, a promoção e cooperação para o 
desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive transferência, de tecnologias, prá-
ticas e processos que controlem, reduzam ou previnam as emissões antrópicas de 
gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os 
setores pertinentes, inclusive nos setores de energia, transportes, indústria, agri-
cultura, silvicultura e administração de resíduos21. 

Da mesma forma haveria que se destacar a diretiva prevista na alínea “f’, do art. 
5º da PEMC, relativa à consideração, pelo Estado, dos fatores relacionados às mudan-
ças climáticas nas políticas e medidas sociais, econômicas e ambientais pertinentes.

Ademais, a PEMC se reporta a aspectos extremamente desafiadores tais como, 
por exemplo, o combate a padrões insustentáveis de produção e consumo (o que 
tenderia a mexer com a estrutura da sociedade (de consumo) e da economia (capita-
lista), em última instância, tal qual construída ao longo da própria história).

Outras ações, tais como “licitação sustentável” e “responsabilidade pós-con-
sumo” seguem a mesma linha de raciocínio.

A preocupação com a harmonização e integração das ações propostas na 
PEMC com as ações de natureza da Defesa Civil, bem como com o Transporte 
Sustentável, dada a relação ambiental de causa-efeito direta e proporcional, pres-
cinde obviamente de maiores comentários.

Caberia, tão somente, enfatizar o profundo significado das ações propostas 
para o fim de implantar um Plano de Transporte Sustentável a ser implantado até 

21  Alínea “c’, do art. 5º.
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31 de dezembro de 2009 (imaginando-se os reflexos em regiões metropolitanas do 
Estado como, justamente, São Paulo).

A proposta de política ambiental conforme discutida neste trabalho ademais, 
apesar de dispor especificamente sobre a PEMC, acaba por também incorporar 
uma gama muito ampla de aspectos normativos e disciplinadores que dizem res-
peito à própria proteção ambiental dos recursos naturais no estado de São Paulo. 

Em outras palavras, na PEMC estão dispostos vários dispositivos que au-
xiliam no resguardo dos interesses ambientais (áreas de risco, desmatamentos, 
recursos hídricos, resíduos e efluentes, erosão, etc.). 

Neste sentido, e em adição ao disposto no parágrafo anterior reitera-se, por-
tanto, que a própria PEMC pode servir de base para as ações, inferências e proce-
dimentos investigativos com respeito aos danos ambientais.

Note-se que dentro deste contexto ainda destaque todo especial deve ser 
proporcionado ao disposto nos arts. 14 (em particular), 16, 17, inc XI do art. 26 e 
art. 27 da referida lei.

Aliás, por isto mesmo, o PEMC guarda relação com diversas ações, inferên-
cias e procedimentos investigativos já em curso22.

Por outro lado, a própria fiscalização da aplicação da lei do PEMC por parte 
do poder público estadual será uma tarefa de grandes proporções (em especial, 
nas dimensões “ambiental”, “urbanística” e “de consumo”).

A PEMC apresenta também uma correlação muito expressiva com outros 
programas do Poder Público Estadual (a exemplo do Programa Município Ver-
de23), inclusive no que diz respeito aos mecanismos econômicos de “estímulo” e 
de “incentivo” bem como à tendência da “municipalização” 24.

Dentro deste escopo, acredita-se que deve haver um preparo, inclusive, para 
fiscalizar o aspecto econômico propriamente dito da PEMC (aplicação de recur-
sos financeiros por intermédio de uma série de instrumentos econômicos previs-
tos na referida lei).

3. PRINCIPAIS ASPECTOS ESPECÍFICOS DA PEMC

Em termos de uma análise da sustentabilidade da PEMC em termos mais 
específicos acredita-se que para o cidadão comum e mesmo para a própria Política 
Estadual em si faltou, na lei, um tratamento mais diferenciado e detalhado em ter-
mos das estratégias específicas e distintas para os principais gases de efeito-estufa 
(dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre, os 
hidrofluorcarbonos e os perfluorcarbonos).

Ainda, muitos aspectos da lei e do assunto em si (Mudanças Climáticas) 
podem ainda (em meu entendimento particular) estar num estágio de desenvolvi-
mento ainda muito incipiente e difícil de ser disseminado ao conjunto mais amplo 

22  Vide, a propósito, o inc. X do art. 4º; passivos ambientais no (e do) Estado.
23  Vide art. 21, por exemplo, vis-à-vis com o Programa Estadual “Município Verde”.
24  Vide o disposto no art. 21 e nos incs. IV, VI e VII do art. 26, por exemplo. 
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da coletividade e de todos os interessados (como, por exemplo, o próprio instituto 
do “Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”, cf., mencionado nas alíneas “c”, 
“d” e “f ” do inc. IV do art. 19, por exemplo).

Algumas ações podem ser contraditórias (uso do mar ou de áreas como reser-
vatório e/ou sumidouro de carbono versus emissários submarinos, por exemplo).

Crê-se ser um equívoco privilegiar, na lei, as comunidades tradicionais e os 
pequenos e médios produtores, em detrimento dos grandes produtores (art. 13 e art. 
22). Em minha opinião, isto é uma falsa e ineficaz demagogia (além de uma penali-
zação aos grandes produtores que já são obrigados a arcar com diversos ônus).

A lei prevê mecanismos de articulação entre todos os representantes do Po-
der Público Estadual (em especial, cf. disposto no art. 26, por exemplo). 

Todavia, a ação dos diversos setores do poder público estadual continua sen-
do (tanto do ponto de vista das mudanças climáticas como ambiental) muito con-
traditória e mesmo conflitante. 

Veja-se, por exemplo, a questão da canalização dos cursos de água e a des-
caracterização, consequentemente da área (e da faixa) de preservação permanente 
(além da sua própria recuperação ambiental em si). 

As contraditórias questões das queimadas de cana (vinculadas ao licencia-
mento e ao estímulo de práticas ambientais mais sustentáveis), do uso de lodo 
como fertilizante e do uso excessivo de fertilizantes, dentre outros exemplos25, 
também devem ser consideradas. Estas contradições da ação das distintas esferas 
do poder público estadual aparecem, por exemplo, no art. 9º.

Há que se observar se alguns mecanismos (de estímulo, por exemplo) não 
acabariam se sobrepondo a outros (de forma intencional ou não). Por exemplo, 
no Plano de Transporte Sustentável alguns instrumentos (estes vinculados a inte-
resses ou grupos econômicos mais fortes e representativos) podem acabar sendo 
mais utilizados em detrimento a outros (aqueles menos sustentáveis do que esses). 
Este entendimento é mais claramente verificado no art. 15. Aliás, no referido ar-
tigo (Transporte Sustentável) não se percebe uma maior e mais clara ênfase em 
outros modais que não o automotivo. De outro modo, as alternativas que tendem 
a, preponderantemente, punir e/ou a arrecadar (ao invés de estimular e incentivar) 
correm o risco de serem mais utilizadas em detrimento das outras. No que tange 
ao Transporte Sustentável acredita-se (aliás, tal qual no concernente ao restante da 
lei) que o rigoroso cumprimento do disposto no art. 29 é primordial (desmantela-
mento dos órgãos e da estrutura pública).

Os incentivos propostos na lei para a adesão ao Registro Público podem 
restar muito “acanhados” e “tímidos” (parágrafo 2º, do art. 8º). Poder-se-ia prever 
a mescla com outros incentivos previstos ao longo do texto normativo (a exemplo 
do ICMS, pontuação em licitação sustentável, art. 19, art. 20, etc.).

Por fim, o inc. VII do art. 11 pode induzir (tal como vem ocorrendo na região 
amazônica) que as áreas degradadas não sejam recuperadas mais sim utilizadas 
para a produção de bioenergia. Aliás, na Amazônia, esta distorção levou a justa-

25  Todos estes exemplos considerados como fontes geradoras (emissoras) potenciais de gases do efeito estufa.
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mente, segundo dizem, que as áreas fossem degradadas para aí sim justificar não 
a sua recuperação ambiental, mas a sua utilização agrícola-energética.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

Verificou-se que a PEMC apresenta, no que se refere ao Estado de São Pau-
lo, diversos aspectos que contemplam uma abordagem extremamente ousada e 
ambiciosa tanto para efeitos do combate (mitigação) dos efeitos ambientais de-
correntes das Mudanças Climáticas quanto em termos de alavancar um processo 
de desenvolvimento econômico sustentável (dentro de suas diversas matizes).

 Ademais, no âmbito da fiscalização da aplicação da PEMC por parte do Es-
tado de São Paulo, há a possibilidade de se questionar licenciamentos ambientais 
de empreendimentos que não estejam atendendo, satisfatoriamente, os principais 
aspectos de combate aos impactos ambientais em face das Mudanças Climáticas 
(Aquecimento Global) e/ou de desenvolvimento sustentável.

Por outro lado, diversos elementos do texto normativo reportam-se não so-
mente à sustentabilidade (dentro do escopo ambiental propriamente dito) como, 
também, a elementos de cidadania (arts. 24, 25 e 29, por exemplo) e dos direitos 
do consumidor (veja aqui, o disposto no art. 10 e em especial no art. 12). Estes 
aspectos, por outro lado, estão igualmente correlacionados com a questão do de-
senvolvimento econômico sustentável do Estado de São Paulo. 

Finalmente, considerando os propósitos primordiais deste trabalho, e em ter-
mos de proposições finais, verifica-se que:

4.1 Para que a PEMC cumpra os seus objetivos há que se atentar para a efetiva 
implantação de ações focadas em todos os GEE;

4.2 Há que atentar, por outro lado, para a implantação de ações em todos os tipos 
de ambientais naturais e não preponderantemente o ambiente florestal;

4.3 A PEMC deve centrar esforços, em aspectos tais como: matriz energética sus-
tentável, projetos de redução de emissões dos GEE, padrões sustentáveis de pro-
dução e consumo, licitação sustentável, responsabilidade pós-consumo e trans-
porte sustentável;

4.4 A PEMC deve prestigiar as ações que têm, em termos de sustentabilidade, 
foco no escopo “cultural” ou na combinação dos focos “econômico” e/ou “am-
biental” com os demais focos (social e cultural) como, por exemplo, aquelas cor-
relacionadas à Defesa Civil; e

4.5 Por fim, é imprescindível que haja a articulação entre todos os representan-
tes do Poder Público Estadual, bem como a viabilização, por parte do Governo 
Estadual, das estruturas técnicas para fins da implantação efetiva do Programa 
Estadual de Mudanças Climáticas.
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1. ABORDAGEM HISTÓRICO-NORMATIVA DA QUESTÃO CLIMÁTICA

Inquestionável e facilmente perceptível, a atual mudança no clima é oca-
sionada pelo aumento de emissões de gases de efeito estufa originário de ativi-
dades humanas. Todos os países, em diferentes intensidades, contribuem para o 
agravamento desse problema que envolve um bem público global e sobre o qual 
repousam muitas incertezas. Para mitigar seus efeitos adversos, são necessários 
esforços internacionais de longo prazo, envolvendo desenvolvimento tecnológico 
e busca de medidas com a melhor relação custo-efetividade. A cooperação inter-
nacional, a alteração do modelo atual dos sistemas de produção e consumo para 
um modelo de desenvolvimento sustentável e a mobilização da sociedade para 
uma participação global são imprescindíveis na adoção das necessárias medidas 
de adaptação e mitigação dos impactos negativos da alteração climática.

Nesse contexto também se insere a necessidade de uma conformação nor-
mativa internacional, com base na dimensão integradora do princípio do polui-
dor-pagador, para tratar do aquecimento global. Diversos anos foram necessários 
para que a humanidade percebesse a premência do problema. Uma visão abso-
lutamente antropocêntrica, fruto do processo de industrialização sucedido pela 
larga escala de produção para atender os excessos de uma sociedade de massa, 
levou à desmesurada exploração do meio ambiente. Ainda que a humanidade não 
estivesse preocupada ou sequer consciente dos efeitos dessa exploração antes do 
século XX, não se pode admitir que no século XXI o processo predatório ainda 
seja a opção. E a razão é simples, não se trata propriamente de admitir, mas, 
sobretudo, de aceitar que somos absolutamente dependentes da natureza para a 
nossa sobrevivência. 

Lamentavelmente, os desígnios de uma sociedade movida por um ideal de 
desenvolvimento material subjugaram a natureza que hoje responde aos abusos 
sofridos. A irracional apropriação dos recursos naturais conduziu à crise ambien-
tal contemporânea, demandando um repensar da relação homem-natureza. Não 
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se postula um absoluto ecocentrismo, mas uma superação do modelo antropocên-
trico absoluto, em que o homem é o senhor e destruidor dos recursos naturais, 
pois a proteção da natureza, pelos valores que representa em si mesma, merece 
substancial incremento. O utilitarismo ambiental pré-primeira guerra mundial não 
se sustenta como também não se sustenta a idéia de natureza intocável. Faz-se 
necessário um antropocentrismo relativizado em que se reconhece a interdepen-
dência da relação do homem com o meio ambiente sendo este conceito que deriva 
do homem e a ele está relacionado1. 

Contemporaneamente à segunda guerra mundial, a percepção do fenômeno 
da poluição transfronteiriça indicou que os danos que acarreta ultrapassam fron-
teiras. O final da guerra ensejou a instauração do sistema de segurança coletiva 
sob a égide da Organização das Nações Unidas. Na década de 1960, diversos 
escândalos de poluição das águas salgadas e de poluição transfronteiriça motivam 
a realização, em 1972, da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano na cidade de Estocolmo. O aumento demográfico e a massificação da 
produção e do consumo eram evidentes, mas a divisão dos países em “primeiro 
e terceiro mundo” não permitiu que a realidade ambiental fosse compreendida 
em sua globalidade. Os países desenvolvidos (“primeiro mundo”) clamavam pela 
proteção ambiental, mas os países em desenvolvimento (“terceiro mundo”) não 
abriam mão de seu direito ao desenvolvimento econômico, para que também pu-
dessem chegar ao “primeiro mundo”. Esse embate norte-sul, que motivou o pos-
terior reconhecimento de que o desenvolvimento tem de ser sustentável, ensejou o 
reconhecimento de que os problemas ambientais entre esses mundos são distintos 
e evidenciou que a degradação ambiental é fruto tanto da riqueza do norte, como 
da pobreza do sul. 

A Conferência de Estocolmo e sua Declaração de princípios constituem-se 
como marco da conscientização mundial efetiva sobre as questões ambientais. 
Não obstante, a poluição e degradação ambiental continuaram crescentes e, ain-
da que se tenha constatado uma mudança procedimental na atividade legislativa 
ambiental, migrando-se do método setorial para o método transversal, o meio 
ambiente ainda não era percebido em sua integralidade. Concebeu-se o desenvol-
vimento sustentável como aquele que permite satisfazer as necessidades da pre-
sente geração sem comprometer a capacidade de atender as das gerações futuras, 
congregando as idéias de sustentabilidade econômica, social e ambiental. Com 
base nesse conceito, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a Confe-
rência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocasião em 
que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi aberta 
à assinatura. Também resultaram dessa Conferência, a Declaração do Rio que 
assentou a base principiológica de um direito ambiental globalizado e a Agenda 
XXI, um plano de metas para alcançar o desenvolvimento sustentável. A notável 

1  A concepção ética sobre a relação homem-natureza divide o pensamento ambientalista nas correntes ecocentristas (privi-
legiam a natureza e defendem seu valor intrínseco) e antropocentristas (consideram legítima a utilização da natureza para 
satisfação das necessidades humanas). A visão antropocêntrica relativizada encontra-se entre o utilitarismo ambiental pré-
primeira guerra mundial (antropocentrismo absoluto) e a idéia de natureza intocável (ecocentrismo absoluto). 
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participação da sociedade civil organizada exercendo influência em prol da prote-
ção ambiental ensejou o nascimento de uma sociedade civil internacional.

A retrospectiva histórica não tem outra função senão a de evidenciar as cau-
sas da gradual migração de um particularismo para um globalismo ambiental. E 
isso se faz necessário para que se percebam as significativas alterações daí decor-
rentes. Dentre elas, a forçosa orientação socioambiental da atividade econômi-
ca, que surge como resposta ao paradigma de sustentabilidade, para direcionar o 
processo econômico a uma conciliação de eficiência econômica, desejabilidade 
social e prudência ecológica.

No que concerne à evolução normativa da questão climática, destaca-se que, 
ao se tratar de meio ambiente, o que se regula é a conduta humana que lhe seja 
lesiva vez que esta, em seus aspectos que envolvem escolha de valores, é um fenô-
meno que se encontra regido pelas normas jurídicas. A proteção do meio ambiente 
depende, portanto, da elaboração de normas internas e internacionais que discipli-
nem a conduta livre do homem sobre o objeto protegido. Configura-se como pro-
teção de um bem autônomo, que se encontra desvinculado do tradicional direito 
público e privado, visando à conservação de um bem que pertence à coletividade 
como um todo (um agregado) e cujo controle é feito de forma solidária entre o Es-
tado e a sociedade civil. Não há mais como se conceber outro paradigma que não 
seja o da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Além disso, em razão da 
absoluta dependência do homem com o meio ambiente, este deve ser considerado 
como um critério normativo para a reconstrução da ordem sócio-econômica, sob 
pena de extinção da espécie humana2.

A contribuição do direito para o problema do aquecimento global se dá, ain-
da, na projeção e instrumentalização de políticas alternativas de organização so-
cial e produtiva, que permitam um desenvolvimento sustentável, pressionando um 
comportamento humano, político e coletivo mais consciencioso com relação às 
necessidades ambientais. O agravamento diário de tal problema ambiental resulta 
da insuficiência, ineficácia e/ou inoperabilidade das atuais políticas ambientais 
para atenuação ou mitigação da mudança do clima. Esse panorama demonstra a 
necessidade de novas formas de utilização e congregação dos existentes instru-
mentos de proteção ambiental - notadamente com base na dimensão integradora 
do princípio do poluidor-pagador - e a imprescindibilidade de modificações nos 
atuais padrões de produção e consumo, evidentemente insustentáveis. 

2. FUNDAMENTOS DA INTERNALIZAÇÃO DOS CUSTOS AMBIENTAIS

A constatação de que a mecânica operacional do mercado - tal como con-
cebida pelos economistas clássicos - apresenta falhas que não possibilitam uma 
concorrência perfeita, ensejou discussões no período entre guerras. Em 1920, a 
economia americana, baseada em um sistema capitalista-monopolista, transfor-
mou os Estados Unidos na mais próspera nação do mundo, chegando a um nível 

2  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 
15.
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de produção industrial e agrícola jamais alcançado até então por qualquer outra 
nação. Como resultado da produção em larga escala, estabeleceu-se uma socie-
dade da abundância e de consumo de massa. Contudo, a superprodução, aliada à 
concentração de renda (que impediu o desenvolvimento de um mercado interno) e 
à falta de condições de importação dos países europeus (que estavam recuperando 
sua capacidade produtiva), levou à severa crise econômica de 1929. 

Tal acontecimento histórico evidencia o fato de que a incoerente dissociação 
entre atividade econômica e meio ambiente, este composto por bens coletivos de 
livre acesso, conduz a um uso irracional de recursos naturais e a uma ilimitada 
produção de dejetos, levando à depredação e poluição ambiental. Estas, no entan-
to, por falha do mercado ficam externas ao processo produtivo vez que este não 
os incorpora em seus custos. São externalidades, ou seja, correspondem “a custos 
e benefícios circulando externamente ao mercado, vale dizer, que se quedam in-
compensados, pois, para eles, o mercado não consegue imputar um preço”3. 

A eficiência econômica (interesse privado) se dá em detrimento da qualidade 
ambiental (interesse coletivo), de forma que os lucros são privatizados e as perdas 
socializadas4. A necessidade de se transpor o abismo entre o custo privado e o so-
cial demanda que o processo produtivo internalize as externalidades ambientais5. 
Quando originárias de determinada atividade econômica, os custos das externa-
lidades recaem sobre um grupo ou local definidos (externalidades localizadas). 
Contudo, quando conjuntamente consideradas, as externalidades localizadas im-
põem custos à coletividade, configurando-se desta forma, como externalidades 
generalizadas ou macroexternalidades6. 

A importância dessa diferenciação reside no fato de que as externalidades 
localizadas podem ser tratadas por meio de internalização de custos, para terem 
seus preços ajustados. Já as externalidades generalizadas não podem ser trata-
das simplesmente remendando-se preços, embora isso também ajude quando se 
pretende diminuir ou elevar demandas7. O raciocínio a ser desenvolvido em ex-

3  NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 
152-157. Segundo o autor, “um exemplo seria o da fábrica que, ao expelir fumaça preta com partículas de fuligem de sua 
chaminé, encarde as roupas que uma lavanderia próxima estendeu no gramado para secar. Há um custo adicional para a 
lavanderia, imposto pela usina, o de reenxaguar novamente as roupas ou o de construir um abrigo. Tentará repassar o custo 
adicional a seus clientes que, se o aceitarem, arcarão com o custo da usina e poderão reduzir a freqüência da lavagem de 
roupa. Caso não seja possível repassá-lo aos clientes (em razão da concorrência com outra lavanderia imune à fuligem), 
será a lavanderia que arcará com o custo adicional e possivelmente perderá o incentivo de ampliar seus serviços. Em ambos 
os casos, a comunidade ficará com menos roupas limpas do que desejava, antes de surgir o custo parasita gerado pela usina. 
E não é só: a fumaça afetará as vias respiratórias dos moradores locais - clientes ou não da lavanderia - os quais terão custos 
adicionais com a compra de remédios, consultas médicas ou temporadas para mudança de ar.”
4  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo: Max Limonard, 1997. p. 158.
5  Os custos não deixam de existir por causa da falha do mercado e recaem sobre terceiros determinados ou indeterminados. 
“Por essa razão, esse tipo de externalidade é chamado de custo externo ou custo social, conforme identificáveis ou não 
aqueles que lhe sofrem os efeitos. Assim, quando as externalidades redundam em algum custo para alguém são chama-
das negativas; quando beneficiam alguém são chamadas positivas. Outro nome utilizado é economias ou deseconomias 
externas, conforme se trate de benefício ou de custo incidindo sobre terceiros.” NUSDEO, Fábio. Curso de economia... 
p. 154-155.
6  MERICO, Luiz Fernando Kieger. Introdução à Economia Ecológica. 2. ed. Blumenau: Edifurb, 2002. p. 53-55.
7  Coincidentemente, para demonstrar a dificuldade de se tratar de igual forma as externalidades generalizadas e as locali-
zadas, o autor considera os cálculos necessários para internalizar os custos do efeito estufa oriundo de emissões de CO2. 
Ibid, p. 54.
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ternalidades generalizadas ou profundas (um problema macroeconômico) deve 
ser diferente do utilizado em externalidades localizadas (um problema microeco-
nômico). Quanto às externalidades generalizadas deve-se definir a capacidade de 
suporte do ecossistema, embora este cálculo apresente incertezas. A imposição 
de limites biofísicos sustentáveis como um limite para a economia de mercado 
conduzirá a mudanças nos preços, que refletirão estes novos limites impostos8. 
Os preços de mercado terão que refletir a “escala ótima” da economia em relação 
ao ecossistema, já que o subsistema economia não pode crescer indefinidamente 
dentro do ecossistema, que é finito9.

Tanto as externalidades localizadas quanto as generalizadas devem ser re-
versíveis, contrastando com as denominadas externalidades irreversíveis. Estas 
representam aqueles efeitos externos que causam um dano que não pode ser rever-
tido (como a extinção de uma espécie, a perda de um habitat ou a ultrapassagem 
da capacidade de resistência às transformações ou choques de um ecossistema) 
e cuja internalização não faz sentido, sendo inaplicável a valoração monetária. 
Dessa forma, as externalidades irreversíveis devem ser evitadas a qualquer custo, 
inclusive em respeito às gerações futuras10.

3. MEIOS DE INTERNALIZAÇÃO DOS CUSTOS AMBIENTAIS

Em 1920, Arthur Cecil Pigou sugeriu o estabelecimento de taxas, mediante 
a intervenção do Estado, para neutralizar as externalidades, a fim de contrabalan-
cear os benefícios do uso com todos os custos a ele associados, alcançando-se 
assim uma otimização social do uso dos recursos ambientais. Contudo, em razão 
da dificuldade de valoração dos custos sociais, as taxas pigouvianas nunca foram 
utilizadas em sua forma pura11. 

No final da década de sessenta, Ronald Coase contrapôs-se à análise pi-
gouviana, demonstrando que a intervenção do Estado não seria a solução mais 
adequada ao problema das externalidades em razão dos altos custos de controle 
implicados. Indicou como solução eficiente a auto-regulação do mercado, através 
da negociação direta entre as partes quando os custos de transação forem bai-
xos. Desta proposição nasce o Teorema de Coase segundo o qual, se os custos de 
transação forem nulos ou irrisórios, a alocação inicial de direitos de propriedade 
efetuada pelo ordenamento jurídico não influirá sobre o resultado do litígio em 
torno da externalidade, pois os afetados acabarão por resolvê-la, através de um 

8  Ibid, p. 31.
9  Ibid, p. 53-55.
10  “A irreversibilidade afronta a sustentabilidade na medida em que o uso de determinado recurso ambiental à exaustão não 
permitirá seu acesso às gerações futuras.” Ibid, p. 55.
11  Partindo do pressuposto de que os preços de mercado ou os custos de uso dos recursos ambientais, não refletem seu 
verdadeiro valor econômico ou social, vislumbrou-se a necessidade de se impor um sobrepreço ao uso do recurso. “A 
literatura econômica postula que esse sobrepreço seja exatamente o preço ou valor da externalidade gerada, chamando-o 
de imposto “pigouviano”: para sua determinação é preciso identificar esses custos externos que, somados ao preço de 
mercado, representariam o preço social do recurso.” SERROA DA MOTTA, R.; DOMINGUES DE OLIVEIRA; J. M.; 
MARGULIS, S. Proposta de Tributação Ambiental na Atual Reforma Tributária Brasileira. Rio de Janeiro: IPEA, 2000.
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processo de autocomposição, no sentido da distribuição mais eficiente dos recur-
sos negociados12. 

Atualmente, os instrumentos econômicos são os mecanismos de gestão am-
biental que representam a teoria da internalização de custos. Visando a reduzir, neu-
tralizar ou eliminar os danos ambientais, incitam os agentes econômicos a arcarem 
com os custos ambientais decorrentes de sua produção. Esses mecanismos se fun-
damentam no princípio do poluidor-pagador13 que, contudo, não pode ser compre-
endido pela literalidade da expressão “poluidor-pagador” sob pena de se concluir 
equivocadamente que tal princípio legitima a poluição desde que se pague por ela14. 
Esse princípio não se confunde com o princípio da responsabilização, pois com ele 
não se pretende atribuir a responsabilidade de reparar danos ambientais e/ou impor 
sanções; nem com o princípio do usuário-pagador que impõe ao usuário de recursos 
naturais os custos que tornam possível e que advêm do uso de tais recursos15. 

Ao contrário, o conteúdo desse princípio é essencialmente cautelar e preven-
tivo, imputando ao agente econômico os custos relativos à implementação de medi-
das preventivas à ocorrência do dano, de modo que seja lhe mais vantajoso “pagar 
para não poluir” do que “poluir e pagar”16. Diferencia-se das medidas repressivas e 
reparadoras17, está mais relacionado à precaução e prevenção de danos ambientais, 
impondo ao sujeito econômico os custos da diminuição ou afastamento do dano18.

Configura-se como um princípio orientador de políticas públicas vez que sua 
aplicação depende de uma decisão política que enderece determinadas medidas 
aos agentes que contribuem com a poluição ou degradação ambiental19. Possibi-
lita a correção da disfunção do mercado que torna a empresa artificialmente mais 

12   CARNEIRO, Ricardo. Direito Ambiental: uma Abordagem Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 87-89. 
13  “A antítese do princípio do poluidor-pagador encontra-se no princípio do ônus social. De acordo com este princípio, as 
medidas de implementação da qualidade ambiental devem ter custos arcados pela coletividade, podendo o Estado contri-
buir com uma parte do custo, diminuindo a carga de impostos que recairia sobre o cidadão.” DERANI, Cristiane. Aspectos 
Jurídicos da Agenda 21. In: DERANI, Cristiane; COSTA, José Augusto Fontoura (Orgs.). Direito Ambiental Internacional. 
Santos,SP: Leopoldianum, 2001. p. 75
14  “Oriundo das instruções da OECD, em 1972, que o apresentam como princípio econômico, e recepcionado em seguida 
pelo Ato Único Europeu, [...] terminando por encontrar previsão expressa na forma do art. 16 da Declaração sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, aprovada por ocasião da Cimeira no Rio de Janeiro em 1992. Conquanto encerre um con-
teúdo econômico ínsito em sua natureza, deve ser afastada a defeituosa tendência que tende a considerar o princípio do 
poluidor-pagador em relação de identidade com o princípio da responsabilização – e, assim, enfatizando sua dimensão 
repressiva e de índole reparatória e ressarcitória - [...]. A sigla inglesa bem ilustra o equívoco ou certas imprecisões e difi-
culdades observadas ao se pretender conceituar o princípio na doutrina.” LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patrick de 
Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 97. 
15  “O princípio do usuário-pagador não é uma punição, pois mesmo não existindo qualquer ilicitude no comportamento do 
pagador ele pode ser implementado. Assim, para tornar obrigatório o pagamento pelo uso do recurso ou pela sua poluição 
não há necessidade de ser provado que o usuário e o poluidor estão cometendo faltas ou infrações.” MACHADO, Paulo 
Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 54
16  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Op. cit. p. 77-79.
17  “[...] é uma alavanca efetiva de prevenção do dano ambiental, fazendo com que a atividade de preservação e conservação 
dos recursos ambientais seja mais barata que a devastação”. BENJAMIN, Antonio Herman. O princípio do poluidor-
pagador e a reparação do dano ambiental. In: BENJAMIN, Antonio Herman (Org.). Dano ambiental: prevenção, reparação 
e repressão. São Paulo: RT, 1993. p. 236.
18  “O custo a ser imputado ao poluidor não está exclusivamente vinculado à imediata reparação do dano. O verdadeiro 
custo está numa atuação preventiva, consistente no preenchimento da norma de proteção ambiental. O causador pode ser 
obrigado a mudar o seu comportamento ou a adotar medidas de diminuição da atividade danosa. Dentro do objetivo estatal 
de melhora do ambiente deve, então, participar ativamente o particular. De fato o que se estaria praticando seria a Não 
poluição.” DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico... p. 162.
19  Id.
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lucrativa (permitindo que venda seus produtos a um preço artificialmente mais 
baixo) e que, pelo sistema de preços, leva a sociedade a “consumir” mais meio 
ambiente do que o faria se existisse um preço associado ao seu uso20. Tratar dos 
efeitos ambientais externos ao mercado (externalidades negativas) tem impactos 
distributivos, intra e intergeracionais, já que “implica em uma ‘expropriação’ de 
alguns direitos de ‘propriedade’ sobre o ambiente que pertenciam, na prática, aos 
agentes contaminadores”21.

Com tal princípio se reconhece que a ausência de pagamento pelo uso dos 
recursos e serviços ambientais (bens comuns), além de propiciar excessos, gerar 
desequilíbrios e possibilitar a socialização das externalidades negativas, representa 
uma absoluta falta de valoração do “capital natural”22. Ainda que pensar a natureza 
como capital natural seja insatisfatório e que sua valoração apresente incertezas, o 
fato de inserir os custos da preservação e degradação ambiental no processo econô-
mico é uma forma de reconhecer que os recursos naturais e os serviços ambientais 
têm funções econômicas e valores econômicos positivos. Compreender que o “ca-
pital natural” é o fator limitante do desenvolvimento econômico impõe uma maior 
racionalidade em seu uso, vez que representa um redimensionamento do sistema 
econômico de modo a caracterizá-lo como subsistema do sistema ecológico. In-
troduzir o “capital natural” na análise econômica, percebendo sua dinâmica com o 
capital manufaturado, permite definir uma escala sustentável de economia23. 

Muitas normas jurídicas que expressam o princípio do poluidor-pagador 
trazem consigo a lógica da teoria econômica fundada no ótimo de Pareto24, ou 
seja, dispondo sobre a internalização dos custos ambientais concentram-se geral-
mente até o limite em que não se sobrecarrega o valor dos custos da produção. 
Se a aplicação do princípio do poluidor-pagador fosse levada até os seus limites 
“chegar-se-ia à paralisação da dinâmica do mercado, por uma elevação de pre-
ços impossível de ser absorvida nas relações de troca”25. 

O reconhecimento da falibilidade do mercado em relação às externalida-
des ambientais e aos bens comuns motiva a intervenção do Estado na atividade 
econômica que, veiculada normativamente, terá finalidade reguladora e indutora, 
com base em instrumentos administrativos e econômicos de proteção ambiental. 

20  “Internalising the cost of pollution will reduce pollution because it creates an incentive to pollute less. It creates an in-
centive to consume products that pollute less, to develop and use cleaner technologies, and to shift to more environmentally 
benign behaviours.” ROLFE, Chris. Upstream emissions trading: the great leap forward for ecological tax reform? Canada: 
West Coast Environmental Law Research Foundation, 2000. Disponível em: www.wcel.org.
21  ALIER, Joan Martinez. Da Economia Ecológica ao Ecologismo Popular. Blumenau: Editora da Furb, 1998. p. 70; 165.
22  “Os bens e serviços produzidos (ou seja, não-naturais) têm preços que podem ser observados no mercado, enquanto os 
bens e serviços proporcionados pela natureza e as funções gerais dos ecossistemas não podem ser comprados ou vendidos 
em nenhum mercado. Assim, se deixarmos que a alocação de recursos seja feita pelo livre mercado, a tendência será de 
exaurir, estressar ou romper o equilíbrio do ambiente natural.” MERICO, Luiz Fernando Kieger. Introdução à Economia 
Ecológica... p. 35.
23  “A internalização dos custos ambientais do processo produtivo, para que cada atividade tenha seus impactos propriamen-
te contabilizados, é uma excelente ferramenta para melhorar a alocação de recursos econômicos, mas é um processo que 
depende basicamente da identificação de impactos ambientais e de sua correta valoração econômica.” Ibid,  p. 21.
24  Com essa lógica, não se consegue a eliminação do dano, pois se exige uma ponderação entre custo social e benefício 
econômico. “[...] o ótimo de Pareto não significa zero de poluição, nem tampouco, uma otimização dentro de padrões 
biológicos de qualidade de vida. É mais uma relação de custo-benefício, onde o custo da limpeza não pode ser superior 
ao custo da perda marginal de bem-estar. Esta teoria oculta necessariamente um nível de poluição restante.” DERANI, 
Cristiane. Op. cit. p. 131-132.
25  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico... p. 159.
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Ambos são mecanismos públicos de proteção ambiental, complementares e não-
excludentes, com escopo preventivo, repressivo e reparador a serem utilizados 
conjuntamente com instrumentos voluntários de proteção ambiental. 

Contudo, os alarmantes problemas ambientais em nível global evidenciam 
que a forma de utilização dos existentes mecanismos de proteção ambiental não 
tem sido eficiente, em grande parte em razão da exclusiva utilização de concep-
ções individualistas para tratar de um problema coletivo em âmbito global. Nesse 
contexto, torna-se imperiosa a aplicação da dimensão integradora do princípio do 
poluidor-pagador na normativa ambiental internacional.

4. CARACTERÍSTICAS DA DIMENSÃO INTEGRADORA DO PRINCÍPIO DO POLUIDOR-
PAGADOR

Uma efetiva proteção do meio ambiente - que depende primordialmente da 
educação e conscientização ambiental das pessoas - demanda a participação da 
sociedade civil organizada e das empresas, assim como a intervenção do Estado 
na atividade econômica. Essa intervenção, pelo uso de instrumentos administrati-
vos e econômicos, justifica-se no reconhecimento de falhas do mercado como as 
externalidades e os bens comuns. 

Em sua dimensão integradora, o princípio do poluidor-pagador trata da re-
lação causa (dano ambiental) e efeito (reparação, restauração ou compensação 
do dano e, em se tratando de ilícito, responsabilização administrativa e penal), 
impondo uma atuação preponderantemente preventiva e cautelar (evitar a cau-
sa) e subsidiariamente uma atuação reparadora (se ocorrida a causa, atribuir-lhe 
um efeito). Reconhece a necessidade de cooperação (co-responsabilidade) dos 
agentes econômicos na proteção ambiental, de modo que conduzam sua atividade 
produtiva com responsabilidade socioambiental26. 

Não se resume à idéia de cálculo dos custos de internalização de danos am-
bientais e muito menos à fórmula “poluiu pagou” que enseja a errônea inter-
pretação de direito de poluir. Ao contrário, reflete a necessidade de cooperação 
(ou co-responsabilidade) para a proteção ambiental, integrando medidas de pre-
venção, precaução e reparação, ressaltando a responsabilidade socioambiental do 
agente econômico e impondo a responsabilização penal e administrativa em caso 
de ilícito27. 

Em seu aspecto econômico, o princípio tem “ligações subjacentes ou como 
auxiliar no instituto da responsabilidade, pois é um princípio multifuncional, na 
medida em que visa à precaução e à prevenção de atentados ambientais e também 

26  Ibid, p. 157.
27  “Há, ainda, uma terceira conseqüência, a reparação há de ser com a reconstituição do próprio bem e não com o seu 
pagamento em valor correspondente, em dinheiro ou outros bens patrimoniais, por isso esta reparação é, na realidade, uma 
restauração, isto é, uma ação que elimine os danos causados e reponha o bem na situação exata em que estava antes. Esta 
conseqüência altera ou dá novo entendimento ao princípio poluidor pagador, porque não se trata de pagar pelo dano cau-
sado (por pagamento se entende a recomposição monetária do dano, ou a recomposição patrimonial), trata-se de restaurar 
o bem, portanto, o princípio deve ser entendido como poluidor (causador do dano) restaurador (que arca com o ônus da 
restauração)”. MARÉS Filho, Carlos Frederico. Introdução ao Direito Socioambiental. In: LIMA, André (Org.). O Direito 
para o Brasil Socioambiental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. p. 46.
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à redistribuição dos custos da poluição”28. Nesse sentido, o usuário de recursos 
naturais ou o produtor de detritos deve arcar com os custos de prevenção, repa-
ração e repressão ao dano ambiental. Isso faz com que o princípio tenha diversos 
reflexos29.

Impõe ao agente econômico plena responsabilidade pela proteção ambien-
tal, devendo ser associado às proibições e imposições, às obrigações de não fazer 
orientadas pelo direito civil e a uma atuação jurídica processual pela ação de res-
ponsabilidade civil por danos ambientais também estão contidas nessa dimensão. 
Nesse sentido e com essa dimensão integradora, o princípio se revela “destinado 
a atuar como uma espécie de ‘princípio ponte’ ao indispensável diálogo interdis-
ciplinar para a proteção ambiental”30. 

Na concepção integradora do princípio do poluidor-pagador, são meios para 
a proteção ambiental tanto os instrumentos administrativos com suas medidas 
preventivas, repressivas e reparadoras, quanto os instrumentos econômicos (à ex-
ceção dos subsídios que se fundamentam no princípio do ônus social). O uso de 
instrumentos administrativos configura uma intervenção por direção, impondo-se 
aos agentes econômicos comportamentos compulsórios. O uso de instrumentos 
econômicos configura uma intervenção por indução, oferecendo-se aos agentes 
econômicos uma opção econômica e, portanto, mais flexível, de incorporar os 
custos ambientais, com vistas ao interesse coletivo e social. 

Para otimizar a aplicação desse princípio orientador de políticas públicas, 
é preciso escapar da relação aritmética individualizada, sendo imperiosa “sua 
aproximação às preocupações de regulamentação macroeconômicas do direito 
ambiental, onde não se procura somente normatizar a produção ou consumo in-
dividual, mas estimular a realização de políticas econômicas específicas”31.

Em razão da peculiaridade, complexidade e alcance da questão ambiental, 
visões privatistas como a crença na capacidade de absorção e ajuste do mercado 
devem ser relativizadas. A conjugação de esforços é necessária para que não se 
fragmente a análise do problema ambiental, impondo-se que o desenvolvimento 
de práticas privadas esteja fundado na orientação de políticas públicas capazes de 
concretizar os objetivos de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Assim, a dimensão integradora do princípio do poluidor-pagador, evidencia 
que: (1) o reconhecimento da complexidade da questão ambiental implica na ado-
ção de bases metodológicas transdisciplinares para enfrentar os riscos ecológicos; 
(2) a análise não fragmentária do problema ecológico implica na visualização do 
meio ambiente como um “macrobem”; e, (3) a orientação da atividade econômi-
ca por políticas públicas concebidas com base no coletivo implica na concepção 
“macrológica” das normas ambientais.

28  LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental.... p. 58.
29  “[...] na economia ambiental, na ética ambiental, na administração pública ambiental e no direito ambiental, pois tenta 
imputar na economia de mercado e no poluidor custos ambientais e, com isso, visa a combater a crise em sua origem ou na 
fonte”. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico... p. 59.
30  Ibid, p. 159-160.
31  Id.
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4.1 Transdisciplinaridade E Riscos Ecológicos

A lógica imposta pela sociedade de massa levou a um modelo insustentável 
de exploração econômica dos recursos ambientais que produz e difunde situações 
de riscos ecológicos. A produção social da riqueza é acompanhada por uma pro-
dução social de riscos que não apenas ameaçam a atual, mas também as futuras 
gerações32. Nessa perspectiva, além da adoção de medidas preventivas e precau-
cionais para a proteção ambiental, torna-se necessária a gestão do controle dos 
riscos, seja prospectivamente ou compensatoriamente33. 

Contudo, o elevado grau de indeterminação dos riscos aos quais a sociedade 
está exposta evidencia a insuficiência dos processos de gestão racional e científica 
de riscos34. Não obstante, os conhecimentos científicos e tecnológicos podem auxi-
liar no fundamental processo multilateral de decisões e escolhas acerca dos riscos 
que serão assumidos de forma compartilhada pelo Estado e pela sociedade civil. 
Tais decisões e escolhas devem considerar a perspectiva global e transnacional da 
crise ecológica, mediante adoção de medidas em nível internacional ou intercomu-
nitário que harmonizem as políticas e decisões ambientais locais. Também devem 
ser consideradas a pertinência e idoneidade da medida a ser tomada, considerando 
sua oportunidade em atenção ao princípio da precaução e o compromisso com as 
futuras gerações (solidariedade intergeracional)35. O problema de como superar, da 
melhor forma possível, as imprevisões, incertezas e indefinições que tipificam a 
sociedade de risco deve ser enfrentado conjunta e transdisciplinarmente36.

Nessa perspectiva, os processos decisórios ganham feições plurais, relacio-
nando os saberes de forma transdisciplinar37. A produção de conhecimento de 
nova qualidade, ainda indisponível, depende, pois, de alto grau de participação e 
publicidade nos processos decisórios, com bases metodológicas transdiscilpina-
res, em vista da complexidade dos novos problemas ambientais. E nesse contexto, 
os instrumentos fundamentais para uma eficiente organização dos processos de 
gestão dos riscos são, portanto, a participação, o desenvolvimento do princípio da 
precaução (que impõe a busca de alternativas de gestão dos riscos) e a proteção 
do direito à informação ambiental de qualidade e dos deveres de produção da 
informação ainda indisponível38.

32  BECK, Ulrich. Incertezas fabricadas. (Entrevista). IHU ONLINE. São Leopoldo, 22 de maio de 2006. Disponível em: 
www.unisinos.br/ihu
33  PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement). La réduction des risques de catastrophes: un défi pour 
le développement. p. 27. Disponível em: www.undp.org/bcpr.
34  DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e a evolução das abordagens de gestão socioambiental. Disponível em: 
http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/texto_Jacques_aula_24_04.pdf
35  É justamente ante a incerteza futura, um tipo de incerteza ao qual não cabe aplicar o cálculo com que se analisam (e 
asseguram) muitos riscos, que se impõe a adoção do princípio da precaução. ALIER, Joan Martinez. Da Economia Eco-
lógica... p. 61.
36  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrych de Araújo. Transdisciplinaridade e a proteção jurídica do ambiente nas 
sociedades de risco: direito, ciência e participação. In: FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila (Org.). A crise do conhecimento 
jurídico: perspectivas e tendências do direito contemporâneo. Brasília: OAB Editora, 2004. p. 333-362.
37  Ibid, p. 355-356.
38  Estes últimos “não importam considerar, necessariamente, uma informação de origem institucional ou que seja resultado 
de processos de decisão onde a autoridade pertença a especialistas ou aos cientistas”. LEITE, José Rubens Morato; AYA-
LA, Patrych de Araújo. Op. cit. p. 358-359.
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Também no sentido de se adaptar à complexidade ambiental e à incerteza 
dos riscos, os tratados internacionais em matéria ambiental geralmente utilizam 
três técnicas “a) a técnica da utilização cada vez mais generalizada de anexos e 
apêndices aos textos de tratados e convenções multilaterais, os quais passam a 
consagrar regras especiais quanto a mecanismos para a alteração dos anexos e 
apêndices, menos formais e mais brandos do que os mecanismos para a alteração 
dos textos principais; b) o reconhecimento oficial da importância das ONGs e 
sua consagração como agentes oficiais na execução dos tratados e convenções 
internacionais, como órgãos técnicos; e c) a introdução e adoção cada vez mais 
freqüente da técnica dos tratados ou convenções do tipo ‘quadro’”, de modo a se 
ajustar mais facilmente às variações das novidades reveladas pela ciência e pela 
tecnologia39.

4.2 O Meio Ambiente Como Macrobem

A análise do problema ecológico não pode ser fragmentária40, devendo o 
meio ambiente ser visualizado de forma globalizada e integrada, ou seja, como 
um “macrobem”. Nessa concepção, ele não se confunde com os elementos que 
o integram, ao contrário, manifesta-se como o complexo de serviços e bens am-
bientais agregados. Como “macrobem” é ente autônomo incorpóreo, imaterial e 
unitário. Juridicamente configura-se como um bem de uso comum do povo, um 
bem jurídico autônomo, de interesse da coletividade e um direito fundamental 
intergeracional e intercomunitário41. 

Contudo, essa concepção de “macrobem” não é incompatível com a cons-
tatação de que o meio ambiente é composto de elementos singulares42. Sob a 
ótica de “microbem” o meio ambiente pode ser objeto de apropriação pública ou 
privada, mas o proprietário não poderá dele dispor como quiser. No que se refere 
à atividade privada, a qualidade do meio ambiente deve ser considerada por conta 
da obrigação de proteção ambiental43. 

Na concepção de “macrobem” o meio ambiente é um bem de interesse di-
fuso, sendo transindividual e indivisível, o que significa que “a fruição do bem, 
por parte de um membro da coletividade, implica necessariamente a fruição por 
parte de todos eles, assim como a negação do bem, com relação a um, importa 
a negação para todos”44. Seus titulares são indeterminados e indetermináveis, 
unidos apenas por circunstâncias de fato. A elaboração do conceito de interesse 

39  SOARES, Guido. A Proteção Internacional do Meio Ambiente, Barueri: Manole, 2003. p. 97.
40  “Uma vez inserida na sociedade a natureza deixa de ser algo em si, tornando-se indissociável do todo social. Procurar-
lhe um status normativo, ou econômico setorizado, trará efeitos imprevistos, dificilmente favoráveis.” DERANI, Cristiane. 
Direito Ambiental Econômico... p. 115.
41  LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental... p. 85-88.
42  BENJAMIN, Antonio Herman. Função ambiental. In: BENJAMIN, Antonio Herman (Org.). Dano ambiental: preven-
ção, reparação e repressão. São Paulo: RT, 1993. p. 75.
43  LEITE, José Rubens Morato. Op. cit. p. 86-87.
44  GRINOVER, Ada Pelligrini. O processo coletivo do consumidor. In: Textos - Ambiente e Consumo. Lisboa: Centro de 
Estudos Judiciários, 1996. p. 221-230. Disponível em: http://www.diramb.gov.pt.
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difuso apresenta-se, assim, como uma reação do direito aos efeitos externos das 
atividades econômicas45.

4.3 A Concepção Macrológica Das Normas Ambientais

O sistema econômico de iniciativa dual, ao admitir em caráter permanente o 
Estado como segundo centro decisório a atuar ao lado do mercado demandou uma 
nova configuração jurídica. Com isso, a partir da segunda década do século XX, 
buscou-se acoplar à estrutura existente do sistema liberal baseada nas constitui-
ções-garantia e na racional construção do Direito privado, uma segunda estrutura 
condizente com o surgimento da sociedade de massa e com o reconhecimento das 
falhas do mercado46.

Nesse contexto, surge o Direito Econômico, assim denominado em razão de 
o caráter econômico da regulamentação ser “a primeira constatação que salta aos 
olhos”47. Para tanto, confluíram dois acontecimentos marcantes: a primeira guerra 
mundial (em que se supera a concepção clássica da guerra e da economia) e a crise 
de 1929 (em que se observa uma paralisia quase total dos fatores de produção). 
Ligadas à crise de 1929, surgem as idéias de intervenção do Estado na economia, 
especialmente com o estudo de John Maynard Keynes relacionando as variáveis 
emprego, juro e moeda que, até então, eram tidas como independentes em uma aná-
lise macroeconômica, ou seja, considerando-se agregados/agregações que como os 
próprios nomes sugerem são “uma consolidação, um conjunto”48. 

A busca de um conceito para o Direito Econômico enseja uma grande confu-
são: ora procura-se identificar em que ramos do direito há matéria de direito econô-
mico; ora indaga-se se o direto econômico tem natureza de direito público, de direi-
to privado ou natureza híbrida49. O resultado é a constatação de uma “(in)definição 
de direito econômico” e a necessidade de se compreendê-lo “não como um ramo 
mas um novo espírito jurídico, aplicado a um corpo de regras diversas”50. 

Esse novo espírito jurídico surge da mutação econômica que estabelece re-
lações de massa demandando, por conseqüência, a aplicação de lógica jurídica de 
massa51. Na sua formulação original, os tradicionais princípios do processo civil 
não se ajustam à realidade econômica e social de massa, pois trazem uma marcan-

45  NUSDEO, Fábio. Curso de economia... p. 159.
46  Ibid., p. 200-201.
47  Id.
48  A microeconomia “está preocupada com a análise do comportamento de unidades econômicas, como o consumidor, 
o produtor, a empresa, e com eles interagem em mercados de produtos identificados. É uma análise cujo pressuposto é 
o comportamento das unidades no desempenho da sua atividade de administrar recursos escassos”. Já a macroeconomia 
“enfoca diretamente os denominados grandes agregados, grandezas que abarcam um conjunto dessas atividades, fun-
cionalmente consideradas dentro do todo econômico. Fala-se, assim, na macroeconomia em consumo, renda, emprego, 
investimento, poupança, inflação, saldo da balança comercial e outras grandezas que representam parcelas funcionalmente 
substantivas, globais, de todo um conjunto de atividades econômicas, sem identificar produtos ou mercados específicos”. 
NUSDEO, Fábio. Curso de economia... p. 90; 282-283.
49  “Esse entrelaçar-se de interesses, o dos indivíduos e os da coletividade conduzidos e promovidos pelo Estado, veio fazer 
com que se desmoronassem as fronteiras entre o público e o privado”. FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito 
Econômico. 5a. Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 32.
50  FERRAZ, Roberto. A macrológica do Direito Econômico no Processo Civil. In: Revista de Processo Civil. 2008.
51  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 405.
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te concepção individualista, própria da sociedade interpessoal do século XIX52. 
Se aplicados com essa antiga concepção em uma atual relação de massa estarão 
sacrificando os próprios fins do processo que são a realização de uma tutela ju-
risdicional eficaz e justa. E assim, conflitos que, pelo prisma individual, são eco-
nomicamente menores tornam-se “numa visão global de agregação, extensivos, 
relevantes, qualitativamente distintos e merecedores de tutela especial”53.

Diante da complexidade ambiental e da incerteza dos riscos, os litígios 
envolvendo o meio ambiente nem sempre se resumem a uma relação clara de 
conflituosidade entre dois sujeitos absolutamente identificados. Dessa forma, os 
conflitos assumem uma característica de massa e o acesso à justiça é realizado, 
sobretudo, com finalidade preventiva, abandonando-se o “Direito de Danos” para 
chegar-se ao “Direito de Riscos”54.

A lógica jurídica de massa, baseada em agregados (macrológica), representa 
um novo espírito jurídico, aplicado a um corpo de regras diversas (processuais ou 
materiais) que passa a se denominar Direito Econômico. Imbuído desse novo es-
pírito jurídico, não se trata de um novo ramo do Direito mas de “um Direito novo 
que coexiste com o corpo das regras jurídicas tradicionais da mesma maneira 
que a ordem social industrial que se elabora coabita com as instituições de ordem 
social precedente”55.

Nesse contexto, as normas de Direito Econômico são generalizadoras, co-
letivas ou agregadas, em contraposição às tradicionais normas individualistas e 
personalistas, que visam à concretização da justiça em um universo de relações 
agregadamente considerado56. Baseiam-se em um “chute científico”, uma adivi-
nhação, uma ausência de certeza – aliás típica da sociedade de risco -, vez que 
fundamentada em constatações que são verificadas quanto aos agregados (uma 
abstração, pois são fenômenos que não têm existência real). São as realidades de 
mercado que influenciam na concepção das normas jurídicas, não se trata, portan-
to, de fazer uma “interpretação econômica do direito”57. 

Assim, as normas de Direito Econômico são identificáveis em diversos ra-
mos do Direito sendo-lhes apenas comum o tipo de raciocínio que fundamenta 
sua a edição: o raciocínio macrológico58. É com base nesse raciocínio que, para 

52  Além do direito processual, o direito material também precisou se conformar a essa nova realidade, seja quanto às re-
lações de consumo, como resposta à falha de informação do mercado ou quanto às relações com o meio ambiente, como 
resposta à falha de sinal do mercado.
53  BENJAMIN, Antônio Herman V. A Insurreição da Aldeia Global contra o Processo Civil clássico. In: Textos - Ambiente 
e Consumo. Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 1996. p. 277-351. Disponível em: http://www.diramb.gov.pt.
54  Id.
55  CHAMPAUD, Claude. Contribution à la definicion du droit économique. In Il Diritto dell’Economia – Rivista di Dottri-
na e di Giurisprudenza, ano XIII, n 2, 1967, pp. 141-154, apud FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico 
... p. 13-15.
56  Nesse sentido é preciso observar que “a justiça das normas macrologicamente concebidas não é maior ou menor que 
a das normas micrologicamente concebidas, é apenas diferente, como diferente é a justiça distributiva da comutativa.” 
FERRAZ, Roberto. Op. cit.
57  FERRAZ, Roberto. A macrológica do Direito Econômico...
58  Exemplos de matérias reguladas por normas macrológicas são abordados pelo autor, como a substituição tributária, as 
agências reguladoras, o contrato coletivo e a inversão do ônus da prova no direito do consumidor. Por isso, o esforço dos 
profissionais desses diversos ramos é necessário de modo a identificar tais regras e suas respectivas lógicas do coletivo 
“fixando novos parâmetros de interpretação, adequados a essas normas assim concebidas”. Id.
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possibilitar o acesso à justiça são criadas as modalidades de ações coletivas59. 
No campo constitucional, muitas cartas políticas deixam de se limitar às garan-
tias individuais e à organização do Estado (constituições-garantia) para incluírem 
direitos de caráter econômico e social e a implícita ou explicitamente contem-
plar programas para o aperfeiçoamento econômico (constituições programas). De 
igual forma, institutos de Direito privado, como a propriedade, o contrato e a 
empresa, passam a incorporar uma função social vista como um poder-dever60. 
No direito internacional público, os tratados internacionais em matéria ambiental 
apresentam-se caracteristicamente como tratados multilaterais, sob a forma de 
tratado-lei e não admitem reservas, justamente em razão de suas finalidades cole-
tivas (globais ou regionais).

5. APLICAÇÃO DA DIMENSÃO INTEGRADORA DO PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR 
NA CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS DE MUDANÇA DO CLIMA E EM SEU 
PROTOCOLO DE QUIOTO

A Convenção e o Protocolo de Quioto ao estabelecerem metas de redução 
de emissões determinam que os custos ambientais delas derivados sejam incorpo-
rados no processo produtivo. Como o problema do aquecimento global origina-se 
nas emissões do período industrial, as responsabilidades históricas são reconheci-
das ao se fixar metas diferenciadas de redução de emissões. Precisamente por se 
tratar de um dano ambiental já concretizado é que se admitem medidas compen-
satórias, com as devidas ressalvas, adiante abordadas. 

O problema do aquecimento global representa a debilidade de um “serviço” 
ambiental global sobre o qual pairam muitas incertezas, demonstrando a comple-
xidade ambiental. É uma realidade que traz consigo muitos riscos e o volume de 
emissões demonstra o grande dano que há a reparar. A articulação de medidas 
eficientes e eqüitativas é necessária e deve estar fundada na gestão compensató-
ria para redução dos riscos presentes e na gestão prospectiva para redução dos 
riscos em médio e longo prazo. Nesse sentido, o estabelecimento de metas con-
cretas pelo Protocolo de Quioto para o primeiro período de compromisso, ainda 
que insuficientemente, representa de forma concreta uma gestão compensatória 
dos riscos presentes, mas certamente insuficiente para tratar do problema. As ne-
gociações para um segundo período de compromisso representam uma gestão 
prospectiva para redução de riscos de médio e longo prazo, já apontando para a 
necessidade de metas mais substanciais, a também serem assumidas por países 
em desenvolvimento. 

O elevado grau de indeterminação dos riscos decorrentes do problema do 
aquecimento global evidencia a insuficiência dos processos de gestão racional 
e científica de riscos. Não obstante, os conhecimentos científico e tecnológico 
existentes são fornecidos pelo IPCC e pelo órgão subsidiário de assessoramento 

59  BENJAMIN, Antônio Herman V. A Insurreição... p. 277-351. 
60  NUSDEO, Fábio. Curso de economia... p. 200-223.
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científico e tecnológico à COP e à COP/MOP para auxiliar as Partes no funda-
mental processo multilateral de decisões e escolhas que ocorre nas sessões. O 
problema de como superar, da melhor forma possível, as imprevisões, incertezas 
e indefinições deve ser enfrentado conjunta e transdisciplinarmente, de modo a 
desenvolver uma nova racionalidade que considere efetivamente o ambiente. No 
entanto, no processo de mudança do clima, as decisões de conteúdo substancial, 
isto é, as que criam obrigações às Partes, são adotadas apenas por consenso, o 
que implica em um processo negocial no qual geralmente o interesse ambiental 
fica ofuscado pelos interesses econômicos. Embora a incerteza futura imponha a 
adoção de medidas precaucionais e preventivas, inclusive em respeito às futuras 
gerações, isso nem sempre é levado em conta. A perspectiva global do problema 
ambiental é mitigada pelos interesses individuais dos Estados (o que se eviden-
cia com o exemplo de recusa dos Estados Unidos em ratificar o Protocolo), não 
permitindo a adoção de medidas em nível internacional ou intercomunitário que 
harmonizem as políticas e decisões ambientais locais. 

Para se adaptar à complexidade ambiental e à incerteza dos riscos, na for-
mulação do atual panorama regulatório das mudanças climáticas na ONU, a Con-
venção foi estabelecida como “Convenção-Quadro” de modo a se ajustar mais 
facilmente às variações das novidades reveladas pela ciência e pela tecnologia. 
Além disso, tanto a Convenção como o Protocolo contêm anexos cuja alteração 
tem regulamentação própria, menos formal e mais branda do que os mecanismos 
para alteração do corpo dos tratados, possibilitando com maior facilidade neces-
sários ajustes. Nesse sentido, a própria estruturação dos compromissos de relato 
de informações e dos compromissos relacionados aos requisitos metodológicos 
procura, respectivamente, acompanhar mudanças nos inventários de emissões e 
padronizar os métodos de relato.

A consideração do meio ambiente como “macrobem” na Convenção e no 
Protocolo revela-se evidente vez que o equilíbrio do sistema climático é impres-
cindível à vida na Terra. Além disso, o problema do aquecimento global, por ori-
ginar-se de um agregado de fontes de emissões, representa uma “macroexterna-
lidade”, o que significa que ações individualizadas para tratar do problema trarão 
resultados poucos significativos. 

Nesse sentido, demanda normas concebidas “macrologicamente” – tais 
quais efetivamente possui - demonstrando a indissociabilidade do problema am-
biental global com concebidas a presença e conseqüente influência do Direito 
Econômico. Percebe-se isso pela adoção no direito internacional ambiental, em 
seu estágio recente, do método integrado que incorpora a proteção ambiental em 
todas as outras regulamentações e tende a submeter grande parte das atividades 
humanas a essa exigência de proteção do meio ambiente.

A proteção jurídica do meio ambiente configura-se como proteção de um 
bem difuso, desvinculada do tradicional direito público e privado, visando à con-
servação de um bem que pertence a todos (um agregado) e cujo controle deve ser 
feito de forma solidária entre os Estados. É justamente nesse sentido que uma 
das críticas que se estabelece ao Protocolo é a sua falta de eficácia em combater 
o aquecimento global em razão da recusa de ratificação dos Estados Unidos, in-
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dividualmente os maiores responsáveis das emissões globais em 1990 (36,1%). 
Contudo, essa crítica deve ser direcionada ao país que visando interesses econô-
micos, adotou uma política de “duplo standard”, ao criar um mercado interno 
de redução de emissões. Com isso, revela-se também uma fraqueza do direito 
internacional quando inexiste cooperação. 

Conforme observado, admitem-se medidas compensatórias por se tratar de 
dano ambiental já causado (implicando em necessidade de reparação), não exclu-
dentes, ao contrário, necessariamente associadas a medidas preventivas e precau-
cionais. A internalização de custos ambientais mediante a adoção de instrumentos 
econômicos é um passo importante no controle do uso dos recursos e serviços 
ambientais, sendo, contudo, um mecanismo limitado para se enfrentar a degra-
dação. Esses mecanismos devem ser suplementares aos mecanismos administra-
tivos, podendo também conduzir à adoção de meios mais eficientes de limitação 
da poluição e de uso eficiente de energia e recursos. Se o sistema de licenças de 
emissões (criação artificial de mercado) for bem concebido, ele tem a vantagem 
de ser o único instrumento econômico de proteção ambiental elaborado com base 
na macroeconomia. Trata-se de instrumento em que não se estabelece um preço 
diretamente ao dano ambiental, ultrapassando as conhecidas dificuldades de valo-
ração dos demais instrumentos. 

A criação do mercado de emissões leva em conta a capacidade de supor-
te do ecossistema, ainda que com incertezas, estabelecendo um limite total de 
emissões com base nessa capacidade. Com isso, não se valora o dano ambiental 
(valoração que pode acarretar discriminação socioambiental), as trocas no merca-
do artificialmente criado é que vão definir os valores. Com isso, garante-se que o 
volume de emissões será o previamente fixado, diferentemente dos instrumentos 
microeconômicos. Esta sistemática é conhecida como política da bolha (“bubble 
policy”), ou seja, consideram-se agregadamente os responsáveis de modo que 
conjuntamente atinjam o limite pré-fixado. À evidência, assim como todos os 
demais instrumentos econômicos e administrativos, a política da bolha apresen-
ta falhas. Nessa sistemática, ainda que se atinja o limite fixado, podem ocorrer 
concentrações de poluição em determinados pontos (“hot spot”). Nessa estru-
tura, é possível estabelecer a possibilidade de estoque de créditos para uso em 
compromissos subseqüentes (“emissions banking”) que, contudo, podem levar 
a problemas de restrição de mercado. Além disso, há dificuldades em se estabe-
lecer critérios de alocação inicial, sendo adotados ou um nível médio padrão ou 
reconhecendo um “direito de fato de poluir”, sendo esta técnica absolutamente 
reprovável (“grandfathering”). O mercado permite que gradativamente reduzam-
se os créditos alocados permitindo por conseqüência não apenas a limitação, mas 
também a redução de emissões61. 

61  CAINCROSS, Frances. Meio Ambiente: custos e benefícios. São Paulo: Nobel, 1992. p.106-110. ALMEIDA, Luciana 
Togeiro de. Política Ambiental : uma análise econômica. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1998. p. 56-59. LOH-
MANN, L. Carbon Trading: a critical conversation on climate change, privatisation and power. In: Development dialogue. 
n. 48. september 2006. What Next project publications. Sweden: Mediaprint, 2006. p. 47. Disponível em: www.thecor-
nerhouse.org.uk. 
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Diante dessas observações, constata-se que o único mecanismo do Proto-
colo baseado estritamente nesses termos é o cumprimento conjunto das metas, 
tal como realizado pela União Européia. Os demais mecanismos, flexibilizam o 
cumprimento das metas mediante realização de atividades de projeto (MDL e 
Implementação Conjunta) ou mediante comércio de emissões. A primeira crítica 
estrutural é que diferentes tipos de créditos, resultantes de atividades fundamen-
talmente distintas são permutáveis entre si.  A segunda crítica estrutural refere-se 
à ausência de limites do denominado mercado de carbono. Esta decorre primei-
ramente da possibilidade de realização de atividades de projeto em países em 
desenvolvimento que não têm metas de redução; e reflexamente, por não terem 
metas, configuram um “furo na bolha”. Assim, o que se poder verificar é que o 
mercado de carbono concebido pelo Protocolo não tem a principal característica 
de um mercado de emissões, a limitação da “bolha”. Disso decorre uma crítica 
substancial referente à ausência de compromissos vinculantes dos países em de-
senvolvimento em pelo menos manter o seu nível de emissões. 

Considerar a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos pelas emis-
sões e o direito ao desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento 
significa ao menos manter a sustentabilidade e reconhecer que todos têm res-
ponsabilidade, ainda que diferenciadas. É evidente que a contribuição dos países 
desenvolvidos há de ser consideravelmente maior, inclusive em relação a fundos 
que possam financiar o desenvolvimento sustentável. Mas, permitir que os países 
em desenvolvimento sejam “café-com-leite” afronta inegavelmente a própria ca-
pacidade de suporte do sistema ecológico. Além disso, motiva a “exportação de 
poluição”, bastante grande em razão das empresas transnacionais. Essa situação 
chega a ser paradoxal se considera a globalidade e gravidade do problema, trata-
se de uma lógica individual para um problema global, sendo o Protocolo nesse 
quesito concebido “micrologicamente”. Não obstante, é de se notar que, ao esta-
belecer as metas aos países desenvolvidos, o Protocolo inovou substancialmente 
ao implementar um sistema de cumprimento de metas, cuja função é eminente-
mente preventiva, vez que procura dificultar o estabelecimento de vínculo causal 
entre o dano sofrido e um ato de não-cumprimento, estruturando-se em uma tripla 
abordagem consistente em prevenir o não-cumprimento, facilitar o cumprimento 
e gerir o cumprimento.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

Conclui-se pela necessidade de aplicação da dimensão integradora do prin-
cípio do poluidor-pagador no direito internacional ambiental, sobretudo na ques-
tão climática, com base nos seguintes argumentos:

6.1 São necessárias novas formas de utilização e congregação dos existentes ins-
trumentos de proteção ambiental - notadamente com base na dimensão integra-
dora do princípio do poluidor-pagador - e imprescindíveis as modificações nos 
atuais padrões de produção e consumo, evidentemente insustentáveis. 
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6.2 É preciso internalizar as externalidades econômicas negativas (como a polui-
ção e a degradação ambiental), que têm como causa fundamental a utilização de 
um fator escasso (como o meio ambiente), sem preço (vez que muitos recursos 
e funções ambientais são tratados como bens comuns), cuja natureza econômica 
está baseada na transferência não compensada de custos (socialização dos custos 
ambientais) devido a uma falha de mercado (falha de sinal e falha de sinal decor-
rente de falta de incentivo). 

6.3 O princípio do poluidor-pagador - ao determinar que os custos ambientais se-
jam incorporados no processo produtivo (internalização das externalidades) - re-
conhece a subordinação do subsistema econômico ao sistema ecológico. Trata-se 
de um princípio de natureza cautelar que procura evitar a ocorrência dos excessos 
que caracterizam a depredação (uso excessivo de recursos naturais) e a poluição 
(produção excessiva de detritos).

6.4 Em sua dimensão integradora é princípio ponte, pois trata da relação causa-
efeito, impondo uma atuação preponderantemente preventiva e cautelar e subsi-
diariamente uma atuação reparadora. Reconhece a necessidade de cooperação dos 
agentes econômicos na proteção ambiental e evidencia que:
(a) o reconhecimento da complexidade da questão ambiental implica na adoção 
de bases metodológicas transdisciplinares para enfrentar os riscos ecológicos; 
(b) a análise não fragmentária do problema ecológico implica na visualização do 
meio ambiente como um “macrobem”; 
(c) a orientação da atividade econômica por políticas públicas concebidas com 
base no coletivo implica na concepção “macrológica” das normas ambientais.

6.5 A análise da Convenção-Quadro das Nações Unidas de Mudança do Clima 
e de seu Protocolo de Quioto demonstra que o tratamento do problema do aque-
cimento global no sistema da ONU - ainda que represente um grande passo no 
Direito Internacional Ambiental por conter algumas normas “macrologicamente” 
concebidas e impor um sistema de cumprimento - não contempla a necessária 
dimensão integradora do princípio do poluidor-pagador. 
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1. A CRISE AMBIENTAL, O DESAFIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O NOVO 
PAPEL DO MINISTéRIO PÚBLICO

No atual contexto mundial, em que a degradação ambiental, impelida por 
razões econômicas, ocasiona mudanças climáticas drásticas, alterações nas paisa-
gens, escassez de recursos, catástrofes ambientais e queda da qualidade de vida, 
soa o alarme ecológico para fazer o mundo despertar sobre a necessidade de cria-
ção de uma nova racionalidade produtiva, capaz de promover o desenvolvimento 
econômico de forma integrada com os potenciais da natureza e os valores da 
diversidade cultural.

Nessa perspectiva, surge o desenvolvimento sustentável como um dos maio-
res desafios históricos e políticos da civilização moderna.

Mas, qual o significado de dessa expressão?
De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen-

to (CMMAD) da Organização das Nações Unidas, desenvolvimento sustentável é 
aquele que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer a pos-
sibilidade de que as gerações futuras satisfaçam as suas próprias necessidades.

Sua idéia teve origem no conceito de ecodesenvolvimento, proposto nos anos 
1970 por Maurice Strong e Ignacy Sachs, durante a Primeira Conferência das Na-
ções Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Estocolmo, 1972), a qual 
deu origem ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA.

No entanto, o conceito foi definitivamente incorporado como um princípio, 
em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento- CNUMAD, mais conhecida como Rio 92 ou ECO 92, em que o 
desenvolvimento sustentável foi adotado como meta a ser buscada e respeitada 
por todos os países, servindo como fundamento para a elaboração da Agenda 211

1  A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92, ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. Cons-
titui um documento que estabeleceu a importância de cada país se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a for-
ma pela qual governos, empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no 
estudo de soluções para os problemas sócio-ambientais. Cada país desenvolve a sua Agenda 21 e no Brasil, as discussões 
são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS). A Agenda 
21 se constitui num poderoso instrumento de reconversão da sociedade industrial rumo a um novo paradigma, que exige 
a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico entre o todo e as partes, 
promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do crescimento
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A respeito do tema, assim analisa Édis Milaré:2

“É falso o dilema “ou desenvolvimento ou meio ambiente”, na medida em que, 
sendo este fonte de recursos para aquele, ambos devem harmonizar-se e com-
plementar-se.
Compatibilizar meio ambiente com desenvolvimento significa considerar os 
problemas ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento, aten-
dendo-se adequadamente às exigências de ambos e observando-se as suas 
inter-relações particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico 
e ecológico, dentro de uma dimensão tempo/espaço. Em outras palavras, isto 
implica dizer que a política ambiental não deve erigir-se em obstáculo ao de-
senvolvimento, mas sim em um de seus instrumentos, ao propriciar a gestão 
racional dos recursos naturais, os quais constituem a sua base material.”

Com efeito, o desenvolvimento sustentável busca o equilíbrio entre a prote-
ção ambiental e o crescimento econômico, tendo como focos principais a socie-
dade, o meio ambiente, a economia e a cultura.

Nesse sentido, a sustentabilidade defende a chamada racionalidade ambien-
tal, em contrapartida à vigente racionalidade econômica, constituindo uma verda-
deira mudança de paradigma, impulsionadora de uma nova postura do Judiciário, 
do Ministério Público e dos demais aplicadores do Direito.

No que tange em particular ao Ministério Público, objeto de nosso enfoque, 
necessário se faz que a Instituição assuma uma postura de vanguarda, abandonan-
do, por vezes, a dogmática jurídica formal, na aplicação de normas ambientais 
abstratas aos casos concretos, de modo a preencher o hiato existente entre a igual-
dade jurídico-formal e as desigualdades sócio-econômicas.

Para tanto, urge que se faça uma análise crítica do modelo de desenvolvi-
mento atualmente em vigor, sob os pontos de vista sociológico, ético e lingüístico. 
Vejamos:

O modelo de desenvolvimento fundado na racionalidade econômica. Críti-
cas sociológica, ética e lingüística.

A racionalidade econômica tem como únicas motivações as regras do mer-
cado, o lucro e a utilidade das atividades desenvolvidas.

Sobre o tema, vejamos o que nos ensina Enrique Leff:3

“A racionalidade econômica desenvolveu uma estratégia de poder para legiti-
mar seu princípio de racionalidade fundado em um modelo cientificista da mo-
dernidade. Dessa perspectiva, não apenas se define como racional a conduta 
dos atores sociais que se regem pelas motivações do mercado, da lucratividade 
e da utilidade, mas se procura deslegitimar os modos de organização social 
guiados por outros valores. No discurso apologético da globalização econômi-
ca (que engloba o discurso do desenvolvimento sustentado), as práticas tradi-

2  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 62. 
3  LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental- a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro:Editora Civilização Brasi-
leira, 2006, p. 235.
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cionais, assim como as demandas das comunidades locais e das sociedades não 
capitalistas, aparecem como direitos e valores, mas carentes de racionalidade. 
A racionalidade que rege o comportamento dessas sociedades “tradicionais” 
não se constitui através de leis “objetivas” de seu mundo ideal e material, em-
bora em toda organização cultural o real seja incorporado nos mundos de vida 
dos sujeitos sociais através de processos de significação, de racionalização e de 
produção de sentidos, em diferentes códigos culturais.”

Do exposto, infere-se que o modelo de desenvolvimento fundado na racio-
nalidade econômica nega a natureza como fonte de riqueza e suporte de significa-
ções sociais e culturais.

Do ponto de vista sociológico, a crítica que se faz a esse modelo, é que valo-
riza apenas a produtividade individual, avaliando a lucratividade do ponto de vista 
do empreendedor e não sob o aspecto social.

Nesse particular, assim nos ensina Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida:4

“O que se propugna com base numa perspectiva reformuladora, dentre outras 
possibilidades, é a substituição do modelo de insustentabilidade urbana base-
ada na produtividade individual, típica da lógica do Capitalismo, pelo modelo 
de sustentabilidade urbana baseada na produtividade social.
Enquanto na produtividade individual a lucratividade é avaliada do ponto de 
vista do empreendedor, na produtividade social ela é avaliada do ponto de vista 
da sociedade- o que é mais lucrativo sob o aspecto social. Uma linha de trans-
porte, por exemplo: pelo ângulo da produtividade individual, o  empreendedor 
vai analisar o custo da manutenção da linha em relação à quantidade de pas-
sageiros transportada- se não é rentável, ele a desativa. Na ótica da chamada 
produtividade social, diferentemente, são consideradas outras variáveis: o que 
iria acontecer no caso de ser desativada esta linha, se haveria necessidade de 
maior investimento em infra-estrutura viária para o trânsito de veículos parti-
culares, como seriam os custos com estacionamento, combustível. Em termos 
de produtividade social pode ser mais rentável manter a linha de transporte, 
ainda que sua produtividade individual seja deficitária.”

Do ponto de vista ético, por seu turno, a crítica que se faz é que o modelo 
de desenvolvimento fundado na racionalidade econômica propugna uma ética an-
tropocêntrica, universalista, excludente, colonizadora, patrimonialista e individu-
alista; que nega o direito à dignidade às demais espécies de seres vivos; impõe a 
noção de “certo” desenvolvida pela Europa Moderna como modelo para todas as 
demais culturas e nega o direito à propriedade da biodiversidade.

Acerca da questão ética, inicialmente, se propôs uma alternativa ao modelo 
existente, através da chamada “ética da responsabilidade”, que defende que todo 
agir humano técnico visa sua intervenção intertemporal (presente e futuro), sendo 
responsável pelos efeitos para além do horizonte do presente. Esta teoria foi a 

4  YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. “A efetividade da proteção do meio ambiente e a participação do Judiciário”,  
in Sandra Akemi Shimada Kishi, Solange Teles da Silva e Inês Virgínia Prado Soares (org.), Desafios do Direito Ambiental 
no Século XXI- estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo:Editora Malheiros, 2005, p. 444.
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primeira a sustentar a necessidade de garantir o direito ao meio ambiente para as 
gerações futuras, origem do “desenvolvimento sustentável”.

No que diz respeito, por fim, à questão lingüística, critica-se que o mode-
lo de desenvolvimento vigente ainda se encontra muito vinculado à dogmática 
jurídica formal, que preconiza serem juízes e promotores meros intérpretes da 
legislação em vigor.

Tal visão, conforme sabemos, não se ajusta às questões ambientais, devendo 
ser revista através de técnicas, como a retórica, que permite aos aplicadores do di-
reito uma efetiva análise das circunstâncias sócio-econômicas do momento, num 
verdadeiro exercício argumentativo que sustenta seu posicionamento.5

1.2 O avançado perfil do Ministério Público, traçado na CF/88

Conforme estabelece a Constituição Federal, em seu art. 127, incumbe ao 
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos inte-
resses sociais e individuais indisponíveis.

Para concretizar tal mister, cabe aos promotores e procuradores da repú-
blica um papel ativo na busca da melhor solução para o caso concreto, através 
de medidas judiciais e extra-judiciais, nem sempre fundamentadas na dogmática 
jurídica formal, mas em princípios e normas abstratas, devidamente adequados às 
circunstâncias.

Em matéria ambiental, consoante veremos a seguir, esse avançado perfil do 
Parquet torna-se ainda mais evidente.

2. A EFETIVA CONTRIBUIÇÃO DO MINISTéRIO PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Após a Segunda Guerra Mundial, houve, segundo Morato Leite 6:

“o fenômeno do esverdeamento das constituições dos Estados, com a constitu-
cionalização do meio ambiente, reconhecendo-o como direito fundamental.”

No Brasil, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui 
garantia inserta no art. 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Publico 
e a coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (sustentabilidade).

5  “Os meios discursivos de persuasão são separados em técnicos e retóricos. Os técnicos dizem respeito ao ethos (apre-
sentação do caráter do orador, dando peso a suas palavras), o pathos ( que consiste em despertar emoções nos ouvintes) 
e o logos (a argumentação racionalmente objetiva). Quanto aos meios discursivos retóricos de persuasão, Aristóteles faz 
analogia com os métodos empregados pela ciência e pela dialética, encontrando também a indução (epagogé) e a dedução 
(syllogismós). Os meios retóricos correspondentes, assim, são o pardigma (indutivo, chamado de “indução retórica”) e o 
entinema (dedutivo, chamado de “silogismo retórico”.ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 335.
6  MORATO LEITE, Jose Rubens. Dano ambiental: do individuo ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Ed. Rt, 2000, 
p. 231.
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Reconhecido como direito fundamental, o direito ao meio ambiente susten-
tável é identificado pela Doutrina e Jurisprudência Pátrias como integrante da 
Terceira Dimensão de direitos.7

Nesse cenário, a efetiva contribuição do Ministério Público na implementa-
ção da sustentabilidade ambiental, se dá, de maneira mais freqüente, através da 
solução extrajudicial dos problemas ambientais, que além de mais célere, revela-
se mais eficaz, propiciando diretamente, o conhecimento dos problemas, sua in-
vestigação e deslinde.

Segundo analisa Sílvia Cappeli:8

“Várias são as razões, ainda que, silenciosamente compartilhadas pelos Pro-
motores de Justiça e Procuradores da República de todo Brasil, que legitimam 
a opção pela solução extrajudicial:
a) morosidade no julgamento das demandas – mesmo reconhecendo-se a 
costumeira complexidade das ações civis públicas por envolverem a forma-
ção de uma prova altamente técnica, a qualidade de título executivo extra-
judicial do compromisso de ajustamento, expressamente prevista em lei e 
confirmada na jurisprudência8, confere inegável vantagem à utilização do 
segundo,comparativamente à primeira.
b) É ainda preponderante a visão privatista da propriedade, a opção pelos 
valores da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico em detrimento das 
questões ambientais nos arestos que apreciam a matéria;
c) maior abrangência do compromisso de ajustamento do que da decisão judi-
cial em face dos reflexos administrativos e criminais;
d) menor custo, já que o acesso à Justiça é caro (v.g. custo pericial, honorários 
advocatícios)10;
e) maior reflexo social da solução extrajudicial, ao permitir o trato de pro-
blemas sob diversas óticas: por ecossistemas e bacias hidrográficas (promo-
torias regionais, temáticas e volantes), por assuntos (permitindo estabelecer 
prioridades, bem como a realização de audiências públicas e a intervenção 
da comunidade o que resultará na obtenção de decisões consensuais e, conse-
qüentemente, conferir mais efetividade ao trabalho).”

7  Nesse sentido, o voto do Exmo Sr. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jose Delgado, relator no RESP n. 588.022/
SC:
“O Direito Ambiental integra a terceira geração de direitos fundamentais, ao lado do direito a paz, a autodeterminação dos 
povos, ao desenvolvimento, a conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural e do direito de comunicação”
Também nessa linha de raciocínio, o voto do Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, relator no 
julgamento do Mandado de Segurança n. 22264-0:
“(...)Os preceitos inscritos no art. 225 da Carta Política traduzem a consagração constitucional, em nosso sistema de direito 
positivo, de uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas as formações sociais contemporâneas.
Essa prerrogativa consiste no reconhecimento de que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Trata-se, consoante já proclamou o Supremo Tribunal Federal (RE 134.297-SP, Rel. Min. Celso Mello), de um típico direito 
de terceira geração que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo gênero humano, circunstância essa que 
justifica a especial obrigação- que incumbe ao Estado e a própria coletividade- de defendê-lo e preservá-lo em beneficio 
das presentes e futuras gerações (...) ”
8  CAPPELI, Sílvia. Atuação Extrajudicial do Ministério Público na Tutela do Meio Ambiente. Anais do Congresso Esta-
dual do Ministério Público de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, de 11 a 14 de novembro de 2001, em Campos do 
Jordão/SP.
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No entanto, importante também se verifica a atuação do “Parquet” na esfera 
judicial, com vistas à proteção do meio ambiente e promoção da sustentabilidade 
ambiental, através da propositura de ações civis públicas.

Em seguida, passaremos a expor sobre as principais formas de tutela am-
biental que podem ser desenvolvidas pelo Ministério Público, em âmbito judicial 
e extrajudicial, em sua tarefa de implementação da sustentabilidade ambiental:

2.1 Atuação Extrajudicial
A atuação extrajudicial exercida pelo Ministério Público na defesa do meio am-

biente ocupa papel importante na defesa dos interesses difusos e coletivos. Vejamos:

2.1.1 Atuação conjunta com órgãos públicos ambientais e sua fiscalização
Conforme sabemos, no âmbito administrativo da tutela ambiental, diversos 

órgãos públicos funcionam no desempenho de funções estatais e coletivas, or-
ganizados no Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) previsto na Lei 
6.938/81, tais como, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e a Polícia Militar Ambiental.

Para que exista um bom funcionamento do controle ambiental, necessário se 
faz, portanto, que o Ministério Público trabalhe conjuntamente com os referidos 
órgãos públicos de proteção ambiental.

Cabe aos promotores de justiça sempre estabelecer contato com as entidades 
de proteção ambiental da Comarca, de nível estadual ou, até mesmo, federal, visan-
do a realização de ações conjuntas. Essas entidades, por seu turno, devem ser consi-
deradas como órgãos de apoio do Ministério Público porque, levam a conhecimento 
do órgão ministerial a maioria dos casos que envolvem a tutela ambiental e forne-
cem assistência qualificada nas investigações e nas ações civis quando solicitados.

Cabe também aos promotores a verificação da eficácia das atividades de-
senvolvidas pelos órgãos citados, visando seu bom funcionamento no aspecto da 
administração, vigilância, autocontrole e probidade, para assegurar a proteção dos 
direitos assegurados na Constituição Federal.

2.1.2 Realização de audiências públicas
No desempenho de sua atividade extrajudicial, deve o promotor de justiça 

prestigiar a realização de audiências públicas na solução de problemas e conflitos 
ambientais, em homenagem aos princípios da participação9, da cooperação, da 
publicidade e ao direito à informação.

9  “O princípio da participação (juntamente com o direito a ele correlato) significa a garantia dada aos cidadãos (individu-
almente ou em grupo, ou através de associações) de poderem participar ativamente, e não apenas de modo consultivo, das 
tomadas de decisões (procedimentos decisórios) relativas ao meio ambiente (CANOTILHO, 1998, p. 55). A participação, 
segundo Baptista Machado (1982, p. 115), significa “a intensificação da intervenção dos indivíduos e dos grupos no pro-
cesso de decisão de assuntos de interesse público”.
(...)Este princípio também recebe por alguns autores a denominação de princípio democrático, abrangendo em seu conteúdo 
não só o direito de participação como também o de informação (ANTUNES, P. 2001, p. 26; SIRVINSKAS, 2002, p. 30; 
RE-BELLO e BERNARDO, 1998, p. 9).
O princípio da participação, porém, não se confunde com o direito à informação, que está estreitamente a ele relacionado, 
vez que a informação consitui-se num subsídio fundamental para a participação, isto é, não se pode participar do que não 
se conhece.” FERREIRA. Maria Augusta Soares de Oliveira.Recife: Nossa Livraria, 2006, p. 23.
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É o que nos ensina Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida:10

“Uma vez que a proteção ambiental é voltada, em última análise, para pro-
piciar o desenvolvimento humano, a dignidade da pessoa humana, é lógico 
que deve haver participação democrática. A gestão democrática, as audiências 
públicas nos procedimentos de licenciamento ambiental, são, neste sentido, 
fundamentais.”

2.1.3 A celebração de TAC´s (Termos ou Compromissos de Ajustamento de Conduta)

Como outro poderoso instrumento à sua disposição, deve o Órgão Minis-
terial se valer, na tutela do meio ambiente, da celebração de TAC´s (Termos ou 
Compromissos de Ajustamento de Condutas).

Os TAC´s tem como objeto a adequação da conduta às exigências legais 
(art. 5º, parágrafo 6º, Lei 7.347/85 e 211 do ECA), devendo compor o dano 
ambiental na sua totalidade, por tratar-se de direitos indisponíveis. Diante disso, 
se o compromisso de ajustamento substitui a ação que seria proposta, deve ele 
contemplar a totalidade da recomposição, utilizando-se do sistema de obriga-
ções de fazer, não fazer e condenação em dinheiro, como prevê o art. 3º, da Lei 
nº 7.347/85. 

No exercício de suas atribuições na defesa do meio ambiente, devem os 
promotores de justiça celebrar TAC´s levando em consideração, em cada caso 
sob sua apreciação, o contexto das desigualdades sociais e regionais, bem como 
das diversidades dos meios físico, biótico e antrópico, numa tentativa de com-
patibilizar o desenvolvimento com a redução das desigualdades e os objetivos 
da Política Nacional do Meio Ambiente, mediante a interpretação de conceitos 
legais indeterminados ou cláusulas gerais.

2.1.4 A instauração de Inquéritos Civis e Procedimentos de Investigação diversos

Constitui o inquérito civil um instrumento de investigação, concedido com 
exclusividade ao órgão do Ministério Público, destinado a colher elementos de 
convicção para auxiliar o Promotor a perceber acerca da existência, ou não, de 
dano ambiental que justifique a propositura da ação civil pública. Se encontra 
previsto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, regulado pela Lei Orgâ-
nica Nacional do Ministério Público, n° 8.625/93 e pela Lei que disciplina a Ação 
Civil Pública, Lei n° 7.347/85. 

No curso do inquérito civil, o membro do Ministério Público poderá uti-
lizar-se de todos os meios lícitos de  prova para elucidação do fato noticiado, 
bem como poderá colher depoimentos, realizar diligências e audiências, fazer 

10  YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato“A efetividade da proteção do meio ambiente e a participação do Judiciário”,  
in Sandra Akemi Shimada Kishi, Solange Teles da Silva e Inês Virgínia Prado Soares (org.), Desafios do Direito Ambiental 
no Século XXI- estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo:Editora Malheiros, 2005, p. 444.
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requisições,notificações, recomendações, entre outros meios de investigação que 
lhe são conferidos por lei.

Segundo Emanueli Berrueta de Vasconcelos:

“(...) importante mencionar Mirra (2002, p. 325), pois sustenta que o Inquérito 
Civil é hoje um instrumento do Ministério Público na defesa do meio ambien-
te que tem atingido as suas finalidades, porquanto constitui “um dos maiores 
avanços legislativos da nossa história recente na eterna busca da defesa da 
sociedade e dos direitos difusos e coletivos”. Também, Milaré (1995, p. 220) 
qualifica o Inquérito Civil como “um procedimento investigatório que resgata 
a melhor imagem do Ministério Público,
oferecendo-lhe maior possibilidade de ação”.”11

2.1.5 A expedição de recomendações

Conforme estabelece a Lei nº 8.625/98, em seu artigo 27, inciso IV, cabe 
ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição 
Federal e, para tanto, poderá emitir recomendações. Da mesma forma, a Lei Com-
plementar n° 75/93,estatui, em seu artigo 6º, inciso XX, que compete ao Minis-
tério Público expedir recomendações visando o respeito aos interesses e direitos 
públicos, fixando prazo razoável para a adoção das medidas.

Na recomendação, cabe ao promotor de justiça delimitar os aspectos rele-
vantes a serem cumpridos pelo investigado para que seja sanado o dano ambiental 
ou, ao menos, cesse a atividade poluidora. Se o infrator acatar a Recomendação e 
observado que não existe mais perigo de dano ambiental, será promovido o arqui-
vamento do inquérito civil ou das peças de informação. Em ignorando-a, será o 
investigado cientificado das penalidades legais a que estará sujeito, e o Ministério 
Público instaurará a Ação Civil Publica, bem como buscará solucionar a matéria 
por outros aspectos, como o criminal.

2.2 A atuação judicial

2.2.1 A ação civil pública

O instituto da Ação Civil Pública foi criado com o advento da Lei Comple-
mentar nº 40 de 1981 – Lei Orgânica do Ministério Público e regulamentado com 
o surgimento da Lei Federal n° 7.347 de 1985. Consoante a Constituição Federal 
de 1988, a ação civil pública foi definida como atributo essencial à defesa dos 
interesses difusos e individuais indisponíveis.

11  DE VASCONCELLOS, Emanueli Berrueta. O MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE in 
www.amprs.org.br; acesso realizado em 05.04.2008, às 15h.
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Consoante reza o artigo 3º da Lei nº 7.347/85, a ação civil pública tem como 
objeto o cumprimento de uma obrigação de fazer, de uma obrigação de não fazer 
ou, ainda, a condenação em dinheiro, podendo o magistrado, determinar o cum-
primento da obrigação, mediante a realização de uma atividade devida, bem como 
a cessação da atividade danosa e, se estas foram insuficientes, a cominação de 
multa diária (artigo 11, da Lei n° 7.347/85).

Daí porque a Doutrina se refere ao caráter protetivo, preventivo e reparatório 
do instituto em tela.

Segundo Emanueli Berrueta de Vasconcelos12:

“Mirra (2002, p. 186) conclui que dentre os legitimados para a Ação Civil 
Pública, o Ministério Público é o órgão que tem posição mais destacada. Isso 
se dá em razão de sua tradicional atuação no processo civil em defesa do inte-
resse público ou interesses indisponíveis, bem como em função das atribuições 
específicas que lhe foram conferidas pela Lei nº 7.347/85.”

Nesse particular, vale registrar o uso da ação civil pública pelos promotores 
de justiça e procuradores da república, como um excelente instrumento de comba-
te às práticas nocivas ao interesse ambiental, considerando a questão da prática de 
atos de improbidade administrativa por agentes públicos em organismos ligados 
à proteção ambiental.

Sobre o tema, assim analisa Ricardo Coelho13:

“A identificação de problemas de improbidade administrativa na área ambien-
tal, através do Ministério Público, se verifica principalmente no exercício do 
poder de polícia pelos órgãos ambientais, sempre problemático, sujeito a pres-
sões externas e do poder político do Estado (Poder Executivo) que indica e con-
trola os cargos estratégicos das entidades estatais- componentes do SISNAMA- 
e que tem a incumbência de exercer esta importante atividade administrativa.”

Do exposto, verifica-se que a ação civil pública constitui instrumento inova-
dor de acesso à justiça, compatível com a necessidade dos titulares do direito tu-
telado, a qual, com suas peculiaridades, trouxe à Instituição do Ministério Público 
uma posição de destaque na defesa dos interesses da coletividade.

2.2.2 A ação penal por crime ambiental

Em razão da importância do bem jurídico protegido, a tutela penal ambiental 
assume destaque, mormente quando as tutelas civil e administrativa não estão se 
mostrando suficientes para coibir a ação degradatória do meio ambiente.

A Lei nº 9.605/98 trata especialmente dos crimes contra o meio ambiente e 
das infrações administrativas ambientais, bem como dispõe acerca do processo 

12  DE VASCONCELLOS, Emanueli Berrueta. O MINISTÉRIO PÚBLICO NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE in 
www.amprs.org.br, acesso realizado em 05.04.2008, às 15h.
13  COELHO, Ricardo. Improbidade Administrativa Ambiental. Recife: Bagaço, 2004, p. 154.
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penal e da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente, entre 
outros pontos fundamentais.

No referido diploma legal, podemos registrar algumas inovações,tais como, 
a não utilização do encarceramento como norma geral para as pessoas físicas cri-
minosas, a responsabilização penal das pessoas jurídicas, um de seus pontos mais 
polêmicos, e a valorização da intervenção da Administração Pública, através de 
autorizações, licenças e permissões.

Conforme estabelece o artigo 26 da Lei n° 9.605/98, a ação penal nos crimes 
de natureza ambiental é pública incondicionada, ou seja, a ação é privativa do 
Ministério Público e se inicia através de denúncia, bastando a ocorrência do delito 
para instauração do inquérito policial ou da ação penal.

Com a Lei de Crimes Ambientais, buscou o legislador elevar o caráter punitivo 
tradicional do direito penal ao nível da prevenção. No direito ambiental, a pena ao in-
vés de ser mera retribuição (punitur quia peccatur) ao mal cometido pelo delinqüente, 
tem o objetivo de preservar (punitur ne peccetur), no sentido individual e social.

3. CONCLUSÕES ARTICULADAS

3.1 Ainda há muito o que fazer visando compatibilizar o crescimento econômico 
e a proteção ao meio ambiente sendo, neste contexto, relevante a participação do 
Ministério Público, em face de seu perfil constitucional (art. 127) de defensor dos 
direitos difusos, e do que dispõe o art. 225 da CF, que erige o meio ambiente a 
direito fundamental de toda a sociedade.

3.2 Consagrando os princípios constitucionais da precaução e da prevenção de 
danos ambientais, o objetivo primordial da atuação ministerial deve ser sempre 
evitar a ocorrência do dano ambiental, seja no âmbito judicial, através do uso das 
chamadas tutelas de urgência, seja no âmbito extrajudicial, por meio da realização 
de audiências públicas, por exemplo.

3.3 Uma vez ocorrido o dano, no entanto, deve-se ter sempre em mente que a 
finalidade primordial, no enfrentamento de questões ambientais, é a recuperação 
do meio ambiente. Somente se esta não for possível, podem ser avaliadas as pos-
sibilidades de atendimento dos pedidos sucessivos e não alternativos, de compen-
sação e indenização pecuniária.

3.4 Cabe aos promotores de justiça a defesa do meio ambiente de forma latente e 
imediata, fiscalizando se as políticas públicas implementadas estão considerando 
a dimensão ambiental, seus aspectos sociais, culturais e econômicos, participan-
do, além disso, de iniciativas destinadas a promover a educação ambiental.

3.5 A sustentabilidade ambiental deve ser construída dia a dia, como objetivo 
de todos, fruto da atuação conjunta da sociedade e de atores sociais importantes 
como o Ministério Público. Somente assim, teremos um avanço concreto na im-
plementação do verdadeiro desenvolvimento sustentável.
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1. INTRODUÇÃO

Os seres vivos e seu meio formam uma complexa rede de inter-relações, que 
deve ser compreendida1 e gerenciada, como condição de sobrevivência da própria 
vida, inclusive a dos seres humanos. 

A aceleração do desenvolvimento ocorrida ao longo de séculos, e o au-
mento da população, sem os devidos cuidados com o meio ambiente, causou 
uma série de impactos no planeta, cujos efeitos vieram provocar a mudança dos 
paradigmas relativos às atividades humanas apenas a partir da segunda metade 
do século XX. 

Os efeitos globais da poluição e da degradação ambiental podem ser senti-
dos no fenômeno do aquecimento global, que vem derretendo geleiras e provo-
cando a elevação do nível dos mares, nas chuvas ácidas, nos buracos na camada 
de ozônio. 

Mas há efeitos locais, dessa poluição global. Entre eles, um dos mais ne-
fastos consiste nos riscos de extinção de espécies, principalmente porque não se 
conhecem, até hoje, com certeza absoluta, os efeitos que a perda de uma espécie 
pode provocar no ecossistema.

A legislação ambiental brasileira, instituída na década de 80, vem sendo 
formulada ao longo das três últimas décadas, e o Brasil possui, hoje, um estrutu-
rado e complexo arcabouço legal, com vistas a proteger o equilíbrio a ser mantido 

1  AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da Biologia Moderna. 2ª. ed. São Paulo: Editora 
Moderna, 2001, p. 63.

Resumo:
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no conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas2.  

O objetivo deste artigo é apreciar, pois, as bases jurídicas que dão suporte 
à utilização das proteções de áreas também para a proteção da biodiversidade, 
criando espaços para a preservação e a conservação de espécies vegetais, podendo 
inclusive tutelar a preservação da diversidade de espécies.

A atividade pública de criar e manter espaços protegidos colidiu com os 
interesses de proprietários particulares, em especial, de imóveis rurais, invocando 
o direito de propriedade e o direito à indenização pelos ditos prejuízos e danos so-
fridos com a sua instituição. Estes se manifestaram em processos judiciais reque-
rendo uma indenização pelo valor da cobertura vegetal nos respectivos imóveis, 
sob o argumento de que a instituição dos espaços de proteção teria esvaziado o 
conteúdo do direito de propriedade.

A questão demanda uma apurada análise, para a qual a verificação dos jul-
gados dos tribunais indicam dedutivamente a formação de diferentes correntes de 
pensamento a respeito do cabimento da indenização pela cobertura vegetal nos 
imóveis particulares afetos ao espaços instituídos. Subsidiariamente, a doutrina 
oferece elementos para a compreensão dos debatidos institutos, tais como a desa-
propriação e o processo de indenização.

2. BIODIVERSIDADE

A biodiversidade pode ser definida como a diversidade das formas de vida, 
os papéis ecológicos que desempenham e a diversidade genética que contêm. 
Abrange a genética, as espécies, os habitats e a paisagem3. Nos termos do art. 2º 
da Convenção da Diversidade Biológica, trata-se da variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terres-
tres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 
fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espé-
cies e de ecossistemas.4 Neste sentido, também o art. 2º, III, LSNUC.

A relevância total da riqueza de espécies é ainda grandemente desconhecida 
pela ciência. Algumas utilidades apontam para a produção de medicamentos e a 
cura de doenças. Por sua vez, a modificação de espécies para o cultivo de plantas 
mais resistentes, e a criação de animais mais produtivos, adaptando-os às necessi-
dades humanas, podem representar a redução da variabilidade nas espécies, com 
efeitos ainda incertos.

O ser humano, ao apropriar-se dos espaços para dar vazão às atividades eco-
nômicas que se desenvolveram ao longo do tempo e ao crescimento populacional, 

2  Lei nº 6.938/81, art. 3º, I.
3  ODUM, Eugene, BARRET, Gary W. Fundamentos da Ecologia, trad. da 5ª. ed. norte-americana. São Paulo: Thomson 
Learning, 2007, p. 512.
4  Há imprecisão no conceito, pois incluiu os ecossistemas, formados também pelos elementos abióticos, no conjunto de 
biodiversidade.
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vem utilizando, muitas vezes em excesso, os recursos naturais e desmatando as 
florestas e outros abrigos importantes da biodiversidade. Essas ações, adicionadas 
à expansão da fronteira agrícola em detrimento dos habitats naturais, vêm sendo 
responsáveis, entre outros efeitos, pela extinção de espécies.

2.1 Convenção sobre Diversidade Biológica 

A Convenção sobre Diversidade Biológica5 determina, em seu artigo 6º que, 
para efetivar-se a conservação da diversidade biológica, a cada Parte Contratante, 
de acordo com suas próprias condições e capacidades, compete:

1.  desenvolver estratégias, planos ou programas para a conservação e a uti-
lização sustentável da diversidade biológica ou adaptar para esse fim es-
tratégias, planos ou programas existentes que devem refletir, entre outros 
aspectos, as medidas estabelecidas nesta Convenção concernentes à Parte 
interessada; 

2.  integrar, conforme o caso, a conservação e a utilização sustentável da 
diversidade biológica em planos, programas e políticas setoriais ou inter-
setoriais pertinentes.

A partir do momento em que cabe aos Estados integrar a conservação e a 
utilização sustentável da diversidade biológica em planos, programas e políticas 
setoriais ou intersetoriais pertinentes, é possível que nos planos de manejo flo-
restal se estabeleçam metas voltadas a esse tipo de proteção e, sendo possível o 
estímulo desse tipo de ações por meio da tutela das formações vegetais, já que, 
direta ou indiretamente, a introdução de espaços protegidos é fator de proteção e 
sobrevivência dos seres vivos. 

Cabe salientar que a necessidade de conservação da diversidade biológica 
não implica, nem poderia, um isolamento da natureza em relação às atividades 
humanas. A simples existência da vida no planeta já o modifica permanentemente. 
No campo da biodiversidade, as coisas não ocorrem de modo diferente, sendo, 
pois, permitido o uso dos seus elementos. 

Todavia, na linha da sustentabilidade, o artigo 10 da Convenção estabelece 
normas e condições para que cada Parte Contratante considere a necessidade de 
proteção da biodiversidade nos processos decisórios, minimizando os impactos 
negativos, protegendo e encorajando as práticas culturais tradicionais compatíveis 
com as exigências de conservação ou utilização sustentável, com o devido apoio 
às populações locais na elaboração e aplicação de medidas corretivas em áreas 
degradadas onde a diversidade biológica tenha sido reduzida e estimulando a co-
operação entre suas autoridades governamentais e seu setor privado na elaboração 
de métodos de utilização sustentável de recursos biológicos.

5  No Brasil, a Convenção foi ratificada pelo Decreto nº 2.519/98, contendo Anexo.
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2.2 Biodiversidade na Constituição Federal

Entre as obrigações do Poder Público, constantes no § 1º do art. 225, com 
vistas a garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, desta-
cam-se: 

1.  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;

2.  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;

3.  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que colo-
quem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade;

4.  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos.

Fica evidente pelo exposto que a biodiversidade é um bem de interesse difu-
so, essencial à satisfação do Direito Ambiental. E sua existência está condiciona-
da à presença de recursos ambientais que propiciem a manutenção e o desenvol-
vimento da pluralidade de espécies.

3. ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

O direito, preocupado com a vida humana sadia e de qualidade, e com o 
equilíbrio dos ecossistemas, requisito objetivo à existência humana, elaborou um 
conjunto de leis e regras de Direito Ambiental, buscando adequar o crescimento e 
o exercício das atividades em harmonia com o ambiente.

O amadurecimento da consciência do legislador em relação à exploração 
predatória de florestas e demais formas de vegetação deu ensejo à criação de 
leis de proteção, sendo que atualmente está em vigor o Código Florestal, Lei nº 
4.771/65. O Código Florestal prevê importantes instrumentos de restrição à pro-
priedade, destacando-se a área de preservação permanente (APP) – arts. 2º e 3º, 
CFl – e a reserva florestal legal (RFL) – art. 16, CFl, com as modificações dadas 
pela MP nº 2.166-67/2001 –, onde a utilização pelo respectivo proprietário e a 
edificação urbana ficam limitadas às disposições do Poder Público6.

Segundo a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, um 
dos instrumentos de preservação, melhoria e recuperação do ambiente é a institui-
ção pelo Poder Público de espaços territoriais especialmente protegidos (art. 9º, 
VI), aliados ao zoneamento ambiental urbano e rural (art. 9º, II).

A Constituição Federal acolheu a norma da Política Nacional do Meio Am-
biente, e inseriu em seu art. 225, §1º, III, o instrumento dos espaços territoriais 
especialmente protegidos. Ressalvou expressamente a possibilidade de modifi-

6  São outrossim limitações, porém, de menor utilização: a imunidade de corte de árvore (art. 7º, CFl), e a proteção de 
florestas em áreas de inclinação (art. 10, CFl).
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cação e supressão destes espaços ao instrumento da lei, e vedou a realização de 
atividades que comprometam os atributos especiais de proteção.

As unidades de conservação, espaços protegidos de proteção integral ou de 
uso sustentável, foram sistematizadas por meio da Lei nº 9.985/2000. Algumas 
unidades foram criadas, outras foram extintas, e as demais foram acolhidas pela 
nova lei. A disciplina das unidades de conservação prevê a instituição de caracte-
rísticas especiais a determinados imóveis ou conjunto de imóveis, que terão a sua 
destinação essencialmente voltada à preservação, à conservação ou à distributivi-
dade7 ambiental.

Essas restrições são de caráter administrativo ambiental. Administrativo, por-
que decorrem do exercício do poder de polícia. Ambiental, porque atendem aos 
interesses coletivos e difusos, onde o estabelecimento da proteção de determinadas 
áreas atende a critérios ecológicos de adequação entre a atividade humana e a manu-
tenção das características ambientais essenciais à vida e à sua diversidade.

Enquanto a função social da propriedade condiciona o exercício do direito 
ao cumprimento de determinados requisitos, sob pena de sanções, inclusive, de 
desapropriação, como no caso de reforma agrária8, as restrições administrativas 
ambientais criam proibições e exigências que podem caracterizar a ocorrência de 
infrações e de ilicitudes, tanto no campo civil como na esfera penal. Por exemplo, 
o proprietário que não realizar a recomposição, regeneração ou compensação da 
área de reserva legal degradada estará sujeito a promovê-la coercitivamente, fi-
cando inclusive sujeito ao pagamento de uma indenização pelos danos ambientais 
verificados – art. 44, CFl, com a modificação dada pela MP nº 2.166-67/2001. 
Outro exemplo está no reflorestamento de área de preservação permanente, feito 
pelo Poder Público, diante da inércia do titular do imóvel (art. 18, CFl).

A seguir, serão destacadas as distinções em relação às áreas de preservação 
permanente, à reserva florestal legal e às unidades de conservação.

3.1 Área de Preservação Permanente

A área de preservação permanente é um espaço protegido, com natureza 
de restrição administrativa ambiental, imposta pelo Código Florestal. A sua fina-
lidade é a proteção de bens e direitos afetos a água, solo, biodiversidade (fauna 
e flora), patrimônio cultural (sítios), índios, vias de trânsito, segurança e defesa 
nacional, e bem-estar público.

A proteção oferecida pela área de preservação permanente é qualitativa, pois 
oferece amparo de acordo com os atributos de determinadas áreas.

O domínio na área de preservação permanente poderá ser público ou priva-
do. Sua instituição se verifica em imóveis urbanos e rurais.

7  No sentido de Justiça Social, trazida pela adoção de sistemas de restrição ambiental voltados à utilização de áreas por 
populações tradicionais.
8  “Art. 13. O Poder Público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra que contra-
riem sua função social” (Estatuto da Terra).
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De acordo com a lei, os usos admitidos em área de preservação permanente 
compreendem a proibição de corte ou supressão vegetal. A exceção está nas hipó-
teses de atividades de utilidade pública ou de interesse social, conforme determi-
nado em lei (art. 4º, CFl; Resolução CONAMA nº 369/2006).

3.2 Reserva Florestal Legal

A reserva florestal legal, ou reserva legal, corresponde a um espaço pro-
tegido, com natureza de restrição administrativa ambiental, criada pelo Código 
Florestal. Seu objetivo é a garantia da manutenção da estabilidade ecológica, me-
diante a reserva de uma área em um imóvel onde a utilização da vegetação será 
submetida às limitações previstas em lei.

Muito embora se adote a expressão de reserva florestal legal, é certo que 
a proteção se estende a todas as formas de vegetação, e não apenas às florestas. 
Preferimos tal alcunha, muitas vezes, não por sua importância técnica, que é im-
precisa, mas pela necessária distinção com o princípio de atuação do Poder Pú-
blico, de mesmo nome, que se reduz àquilo que a lei prescreve, não podendo, na 
omissão, agir criativamente, como ocorre com a conduta do particular. Inclusive, 
já se sugeriu modificar a sua nomenclatura para reserva de biodiversidade, dada a 
efetiva finalidade desta limitação.

A garantia oferecida pela reserva legal é quantitativa, pois estabelece um 
percentual do imóvel, excluída a vegetação de preservação permanente, onde a 
vegetação será mantida, e a respectiva exploração sofrerá importantes condicio-
nantes.

Na reserva legal, permanece o domínio privado sobre a área, e será obriga-
tória a sua instituição apenas nos imóveis rurais.

Estabelece a lei que, na RFL, proíbe-se o uso para corte ou supressão. Con-
tudo, admitir-se-á a exploração vegetal, desde que sujeita ao regime do manejo 
florestal.

3.3 Unidades de Conservação

As unidades de conservação são espaços protegidos que podem compreen-
der a totalidade de um ou mais imóveis. Sua instituição pode, em alguns casos, 
tornar-se incompatível com o regime da propriedade privada9, o que poderá carac-
terizar o apossamento administrativo10.

Nas unidades de conservação, atender-se-á aos objetivos de preservação ou 
de conservação da biodiversidade nativa, sendo proibida a instituição de espécies 
não autóctones.

9  Art. 9º, §1º; 10, §1º; 11, §1º; art. 12, §§1º e 2º; 13, §§1º e 2º; 17, §1º; 18, §1º; 19, §1º; 20, §2º; Lei 9.985/2000.
10  Ver adiante.
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As unidades de conservação serão incluídas no Cadastro Nacional do Mi-
nistério do Meio Ambiente. Segundo seus objetivos, podem ser divididas em duas 
categorias: de uso sustentável e de proteção integral.

Tais unidades são criadas por ato do Poder Público, que poderá ser uma lei 
ou um decreto, mas sua alteração ou supressão somente poderá ocorrer por lei. Os 
pré-requisitos obrigatórios para a criação são a elaboração de estudos técnicos e 
a realização de consulta pública11, cujo objetivo será identificar as melhores alter-
nativas de localização, dimensão e limites da unidade.

As unidades são geridas por um órgão administrativo próprio e por um Con-
selho Consultivo12. Devem possuir um plano de manejo, elaborado no prazo de até 
cinco anos de sua criação, e um regulamento próprio.

4. DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO NO DIREITO AMBIENTAL

4.1 Conceito de Desapropriação

A desapropriação é o processo que busca assegurar o equilíbrio entre os atos 
públicos, tendentes a concretizar o apossamento para fins de atendimento ao inte-
resse público, e o direito de propriedade e os elementos inerentes ao seu exercício. 
É um instituto de direito administrativo com natureza de ação de direito real para 
a aquisição originária de um bem imóvel. Seu objetivo é portanto equilibrar as de-
mandas de satisfação do interesse público com o direito de propriedade particular, 
concedendo ao proprietário do imóvel desapropriado uma justa indenização pela 
perda econômica causada.

A legislação sobre desapropriação é de competência privativa da União (art. 
22, II, CF), podendo contudo delegar-se aos Estados tal função, por meio de Lei 
Complementar (art. 22, par. único, CF).

O Novo Código Civil assim dispõe: “Art. 1.228. [...] §3º - O proprietário 
pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utili-
dade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo 
público iminente”. A desapropriação é portanto um meio legal de privar a coisa 
de seu titular, desde que amparada nas hipóteses de ocorrência de necessidade pú-
blica ou utilidade pública (art. 5º, Decreto-Lei nº 3.365/41), e de interesse social 
(art. 2º, Lei nº 4.132/62).

A competência para promover a desapropriação por necessidade pública ou 
utilidade pública pertence à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municí-
pios (art. 2º, Decreto-Lei nº 3.365/41), e também, aos estabelecimentos de caráter 
público em geral ou que exerçam funções delegadas do Poder Público, e as con-
cessionárias de serviços autorizadas por lei ou contrato (art. 3º, Decreto-Lei nº 
3.365/41). O mesmo se dará para as hipóteses de interesse social (art. 5º, Lei nº 

11  Exceto para a Estação Ecológica e para a Reserva Biológica.
12  Obrigatório somente para as unidades de proteção integral.
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4.132/62), exceto nos casos de reforma agrária13, quando fica evidente a compe-
tência exclusiva da União (art. 184, CF).

O Poder Público poderá iniciar o processo de desapropriação, o que é co-
nhecido como desapropriação direta. Por meio da expedição de um decreto, de-
clara-se a necessidade pública, a utilidade pública ou o interesse social (art. 6º, 
Decreto-Lei nº 3.365/41; art. 5º, Lei nº 4.132/62), sobre o imóvel, que determina a 
legitimidade para a propositura da ação de desapropriação visando à transferência 
da propriedade sobre o bem imóvel do antigo proprietário em favor do patrimônio 
público do agente. A declaração também poderá ser da competência do Legisla-
tivo (art. 8º, Decreto-Lei nº 3.365/41), ou mesmo do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER), quando se tratar de fins rodoviários (art. 14 e ss., 
Decreto-Lei nº 512/69).

A declaração se cumprirá com a prática de atos materiais de conversão do 
patrimônio particular em favor do Estado. Se manifesta e não cumprida, caducará 
em cinco anos, nos casos de necessidade ou utilidade pública (art. 10, Decreto-
Lei nº 3.365/41), ou em dois anos, nas hipóteses de interesse social (art. 3º, Lei 
nº 4.132/62).

O fato administrativo ou a manifestação de vontade em que o Poder Público 
ingressa na definitiva posse de um bem é chamado de apossamento administra-
tivo, ou desapossamento administrativo. E em razão deste, deve ser paga uma 
indenização ao proprietário, e que deve ser justa, dentro de critérios de avaliação 
econômica. Não poderá haver dano ao antigo dominus, e portanto, o valor pago 
deverá se aproximar ao máximo de um pagamento justo, devendo promover a 
reposição pecuniária do patrimônio, considerando a importância econômica atri-
buída ao bem perdido. Sem haver a indenização, o que ocorre é a expropriação, 
ou seja, a retirada injusta de parcela de bens ou direitos, sem o respectivo e cor-
respondente pagamento14.

A relação entre o ato de desapropriação do Poder Público e a perda da pro-
priedade para o particular deve formar um nexo causal para que haja o direito 
à indenização. Se a perda ocorrer por outra razão, não haverá que se falar em 
indenização.

A indenização é paga previamente para o caso de imóveis urbanos15 e de 
propriedade rural para fins de reforma agrária16, ou por meio de títulos da dívida 
pública, no caso de descumprimento da função social da propriedade urbana, ex-
pressa no respectivo Plano Diretor (art. 182, §4º, III).

Quando o Poder Público praticar ato de natureza desapropriatória, ou seja, 
visando retirar o conteúdo econômico da coisa de seu titular, terá o proprietário 
legitimidade para a propositura de ação de desapropriação indireta. Esta possi-

13  A reforma agrária é a política de melhor distribuição de terras rurais, visando alterar o respectivo regime de propriedade, 
posse e uso, com vistas a alcançar a justiça social e o aumento de produtividade (art. 1º, §1º, Estatuto da Terra).
14  Em alguns casos, a expropriação do imóvel é praticada com licitude, como no previsto no art. 243, CF (gleba onde haja 
cultura ilegal de plantas psicotrópicas).
15  O pagamento deve ser feito em dinheiro (art. 182, §3º, CF).
16  O pagamento será feito em títulos da dívida agrária (art. 184, CF).
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bilidade não está prevista em lei, mas decorre do resultado da construção juris-
prudencial de uma forma de acolher o direito de propriedade em face da atuação 
do Estado. Isto porque, diante dos efeitos inexoráveis do apossamento, o bem 
desapossado não poderá mais retornar ao patrimônio do anterior proprietário, 
convertendo-se a situação somente em perdas e danos17.

Na hipótese da via indireta, não se exige a expedição de decreto expropria-
tório, tendo em vista a ocorrência indireta do desapossamento.

Nas ações desapropriatórias, o possuidor terá os mesmos direitos do proprie-
tário. Como a posse é a exteriorização do domínio sobre a coisa, de fato, mas não 
de direito, caberá logicamente ao requerente comprovar a sua posse para alçar os 
direitos almejados. A idéia está fundamentada e arrazoada no direito de proprie-
dade, que não poderá ser violado mesmo nos casos em que houver posse.

Diferentemente dos casos de propriedade e posse, há a figura do posseiro, 
ou seja, uma espécie de cabecel da posse. É aquele que possui o domínio útil do 
imóvel, pagando ao dominus os direitos relativos à utilização ou foro. Ou ainda, 
poderá ser o ocupante precário de um imóvel, que o faz sem má-fé ou clandesti-
nidade.

Aquele que ocupa o imóvel imbuído de má-fé ou clandestinidade é consi-
derado invasor.

Há ainda o detentor, ou seja, aquele que ocupa o imóvel em nome de outrem, 
exercendo os direitos de posse ou propriedade sob ordens diretas e benefício deste.

Nos casos de posseiro, detentor, e invasor, não há direito algum pela desapro-
priação, vez que melhor posse será atribuída a outrem, este sim, detentor dos direi-
tos à mencionada indenização decorrente do desapossamento administrativo.

4.2 Indenização pela Cobertura Vegetal 

A desapropriação de um imóvel pode dar ensejo à indenização da coisa e de 
outros elementos em favor do seu titular. Nos casos de desapropriação de imóvel 
rural para fins de reforma agrária, a Lei nº 8.629/93, em seu art. 12, estatui que 
serão considerados para a fixação do preço do imóvel os valores da terra nua, 
das benfeitorias indenizáveis e das acessões naturais, tais como florestas naturais, 
matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural (§2º).

Acessões são formas de aquisição da propriedade imóvel, e que ocorrem 
pela formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, pelo abandono de álveo, e por 
plantações ou construções (art. 1.248, CC). Naturalmente, as florestas e as de-
mais formações vegetais somam-se à propriedade imóvel por acessão, trazidas as 
sementes pelo ar, pelas águas, por movimentos de terras, ou por animais, vindo 
a cair no solo e a dar origem às espécies vegetais. Artificialmente, surgem pela 
atividade de plantio, na qual o sujeito deposita as respectivas sementes no solo que 
futuramente irão brotar.

17  Art. 35, Decreto-Lei nº 3.365/41; art. 23, Estatuto da Terra; art. 21, Lei Complementar nº 76/93 c.c. 184, §3º, CF.
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O proprietário de imóvel desapropriado tem o direito a requerer que o preço 
de indenização seja fixado considerando também as acessões. Tal já se entendia 
considerando o disposto no art. 12 da Lei de Reforma Agrária. Contudo, o direito 
a receber pelas acessões não se restringe aos casos de reforma agrária, sendo certo 
que a proposta do instituto da desapropriação é promover a justa indenização do 
dominus, contemplando não só o valor da terra nua, mas também as benfeitorias 
indenizáveis e as acessões, onde se considera a cobertura vegetal de valor econô-
mico.

A cobertura vegetal compreende as espécies formadoras da flora que se en-
contram em um imóvel, sujeitas a um regime de direito privado, e portanto, em 
geral, aptas à exploração pelo seu proprietário, seja para fins agrícolas, pecuários, 
ou industriais. Contudo, dentre as formas vegetais, ressalva-se a sua utilização 
absoluta nas áreas protegidas, sujeitas a um regime de especial interesse público. 
Assim, surge a discussão acerca da indenizabilidade da cobertura vegetal situada 
sob o manto de áreas protegidas.

Quanto ao entendimento jurisprudencial, coletam-se trechos significativos 
de decisões que melhor ilustram a idéia acerca da possibilidade de indenização 
de cobertura vegetal. O estudo jurisprudencial permite a constatação de diferentes 
fundamentos e efeitos acerca do assunto.

Em 1978, o Governo do Estado do Paraná editou o Decreto nº 5.590, que 
criou o Parque Marumbi, e declarou as florestas nativas da Serra do Mar espe-
cificadas como áreas de preservação permanente. Em vista do ato praticado, os 
proprietários de um imóvel rural localizado na área do parque ingressaram com 
uma ação de indenização por desapropriação indireta, em desfavor do Estado do 
Paraná, alegando a perda dos elementos inerentes ao exercício do direito de sua 
propriedade. A decisão de primeiro grau deferiu o pedido, mas acórdão do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Paraná acabou por negar a indenização.

A questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 
Recurso Especial nº 5.989, em 13 de março de 1991, cujo relator foi o Ministro 
Garcia Vieira18. O acórdão reconheceu o direito do Poder Público de instituir par-
ques nacionais, estaduais ou municipais. Contudo, ressalvou o dever de se obser-
var o sagrado direito de propriedade, enunciando:

“[...] a Lei 4.771/65 não autoriza o Poder Público a declarar de preservação 
permanente a floresta que cobre toda uma área de 1.000 há para criar um 
parque estadual, impedir os seus legítimos proprietários dela usar e dispor e 
suprimir inteiramente o seu valor econômico, sem a correspondente indeniza-
ção do preço justo, prévio e em dinheiro.”

Assim, concluiu que proteção oriunda do decreto não se tratou de mera limi-
tação administrativa do Código Florestal, mas de total interdição dos elementos 
do direito de propriedade.

18  STJ, REsp 5989/PR, Rel. Ministro  GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.03.1991, DJ 15.04.1991 
p. 4293.
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Quanto à indenização devida, determinou a necessidade de considerar tanto 
o valor da terra nua quanto o das florestas que recobriam o imóvel. Dentre elas, 
explicitamente afirmou o direito à indenização pelo valor das matas de preserva-
ção permanente, conforme entendimento tranqüilo do extinto Tribunal Federal de 
Recursos19 e do Supremo Tribunal Federal20.

Tal entendimento se reafirmou em posteriores julgados, como no acórdão do 
Recurso Especial nº 18.336-0/SP21. No caso, a criação do Parque Estadual da Ser-
ra do Mar, pelo Decreto Estadual Paulista nº 10.251/1977, estabeleceu a proteção 
integral das áreas, proibindo a exploração das florestas. Proprietários do “Sítio 
Quilombo das Mortes”, um imóvel rural situado no parque e coberto por florestas, 
no município de Paraibuna, insurgiram-se contra o ato, requerendo judicialmente 
a indenização em virtude da declaração de utilidade pública que recaiu sobre sua 
propriedade.

Segundo o voto do Ministro Garcia Vieira: “[...] Sendo a propriedade dos 
recorrentes toda coberta de floresta, foi ela, integralmente, declarada de preser-
vação permanente, ficando seus legítimos proprietários proibidos de usá-la ou 
aliená-la”.

O acórdão no Recurso Especial nº 18.336-0/SP influenciou o julgamento 
no Recurso Especial nº 77.359/SP22. Tratava-se de novo pedido de indenização 
pela desapropriação indireta ocorrida em razão da criação do Parque Estadual 
da Serra do Mar. Negado o pedido indenizatório quanto às matas de preservação 
permanente, insurgiu-se a proprietária “Agro Pecuária Serramar S/A”, a qual foi 
atendida pelo provimento do recurso.

O Relator e Ministro Gomes de Barros destacou em seu voto a importância 
que dava ao tema. Considerou a negativa de indenização como uma punição aos 
que preservaram as matas, e uma homenagem aos que as destruíram, trecho este 
reiterado na letra da ementa respectiva.

Em outro julgado a respeito de indenização de matas de preservação perma-
nente, pela criação do Parque Estadual da Serra do Mar, teve o Ministro Milton 
Luiz Pereira, relator do acórdão no Recurso Especial º 42.842-4 /SP, o ensejo de 
assim dizer:

“[...] sem regatear louvores à instituição de parques nacionais, estaduais ou 
municipais, assegurado o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF), as limi-
tações previstas na Lei 4.771/65 (Código Florestal), quando abrangentes e 
ferindo o uso e gozo de sua destinação natural pelo proprietário, impõe-se a 
indenização ampla [...]”23

19  AC nº 118.641-AC, publicado no DJ do dia 26.11.1987; AC nº 49.099-SP, publicado no DJ do dia 03.09.1981; AC nº 
99.625-SP, publicado no DJ do dia 26.05.1988.
20  RTJ 108/1.314.
21  STJ, REsp 18336/SP, Rel. Ministro  GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01.04.1992, DJ 04.05.1992 
p. 5858.
22  STJ, REsp 77359/SP, Rel. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.12.1995, 
DJ 04.03.1996 p. 5384.
23  Op. cit., fls. 05.
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O Ministro Milton Luiz Pereira reafirmaria o seu entendimento a respeito da 
ampla indenização, incluindo-se o valor da cobertura vegetal, no julgamento do 
Recurso Especial nº 143.66124, ao manifestar:

“A respeito de violações à Lei 4.771/65 (art. 1º, 2º, 3º, 5º, 10, 14 e 16), e ao 
artigo 10, Decreto-Lei 3365/41, vincadas às limitações, propiciando, ou não, o 
direito à indenização da cobertura vegetal (vegetação permanente), verifica-se 
que o julgado, salientando o alcance de decretos locais, louvou-se em circuns-
tâncias genéricas e presas ao aniquilamento da exploração econômica. Em 
contrário pensar, seria preciso fincar o exame no conjunto probatório, mister 
entregue à soberania das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ). Os embargos 
de declaração não mudaram esse perfil.
Demais, a afirmação da indenizibilidade, como ordem geral, está confortada 
pela jurisprudência desta Corte e do excelso Supremo (fls. 918, 919 e 1009 a 
1010), favorecendo a aplicação da Súmula 83/STJ.
Nesta vereda, pois, os recursos do Estado-membro não merecem ser conheci-
dos.”

Em outro julgado relevante, um proprietário de terras insurgiu-se contra os 
efeitos da Lei nº 1.172/76, do Estado de São Paulo, que restringiu o uso do solo 
com vistas à proteção de mananciais. O art. 2º, V, da referida lei, considerou como 
de maior restrição as áreas cobertas por mata e a vegetação primitiva. A proprie-
dade, conhecida como “Sítio dos Viannas”, localizava-se na área rural do municí-
pio de Santo André/SP, às margens da represa Billings.

O proprietário ingressou com pedido indenizatório, o qual foi deferido em 
primeira instância, e mantido em segunda instância.

Houve novo recurso por parte da Fazenda Pública do Estado, que foi apre-
ciado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual teve denegado o seu seguimento, 
em unanimidade, seguindo o voto do Ministro e Relator Demócrito Reinaldo25. A 
decisão compreendeu a indenização integral do imóvel, ou seja, incluindo-se no 
preço o valor das acessões.

Em sentido diverso, há que se mencionar a decisão proferida em sede de 
acórdão sob a relatoria do Ministro Francisco Peçanha Martins, nos Embargos 
de Declaração no Recurso Especial nº 161.54526. Em situação semelhante à ante-
riormente descrita, os proprietários propuseram ação indenizatória em resposta às 
normas de proteção de mananciais e de reservatórios d´água, Leis nºs 1.172/76 e 
898/75, do Estado de São Paulo. Pediram, além do valor da terra nua, o referente 
às acessões, matas, incluindo as de preservação permanente.

O processo foi extinto em primeira instância sem o julgamento do mérito, 
pois se entendeu que os autores não teriam interesse de agir, por se tratar de limi-

24  STJ, REsp 143661/SP, Rel. Ministro  MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29.08.2000, DJ 
11.06.2001 p. 101.
25  STJ, REsp 20213/SP, Rel. Ministro  DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.10.1992, DJ 
16.11.1992 p. 21097.
26  STJ, EDcl no REsp 161545/SP, Rel. Ministro  FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
25.09.2001, DJ 18.02.2002 p. 283.
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tação administrativa, e não de desapropriação indireta. Os requerentes apelaram, e 
o Tribunal acolheu a pretensão. Contudo, a Fazenda do Estado apresentou recurso 
da decisão, que não foi reconhecido. O que ensejou a propositura dos aclaratórios, 
com pedido de efeito modificativo, os quais foram acolhidos, para a análise do 
interesse de agir dos autores na propositura de ação de desapropriação indireta.

O Relator recordou a existência de entendimento do Supremo Tribunal Fe-
deral acerca do direito a indenizar os atos do Poder Público que retirassem os 
elementos clássicos da propriedade, ou seja, o uso, o gozo e a livre disposição. 
Ressalvou, contudo:

“Ocorre que o conceito de propriedade submete-se à sua função social não 
mais se admitindo possa o proprietário usar e fruir do bem imóvel de modo ab-
soluto, liberto de condicionantes e restrições estabelecidas em prol da sua boa 
utilização social. Por isso é que, não raro, se confundem as situações fático-
jurídicas de imóveis situados em determinadas zonas geológicas inadequadas 
ou perigosas como é o caso da Serra do Mar, por exemplo, ou, ainda, de clima 
inóspito ou baixa pluviosidade, nos quais se recomenda maior ênfase na defesa 
da ecologia e da fauna, para evitar os prejuízos sociais e menos econômicos da 
devastação das matas, diminuição das chuvas, erosão e desertificações, dentre 
outros males.”

O voto destacou a mudança ocorrida nas relações entre os proprietários de 
imóveis e o Estado, que por meio das respectivas restrições, passou a limitar o 
caráter absoluto do exercício do direito de propriedade.

“Nos dias correntes, não há mais dúvida que se atenuou ou mesmo eliminou o 
‘jus abutere’ conferido aos proprietários pelos romanos, Ressalta, nos nossos 
dias, o uso racional do solo, visando dele obter o maior proveito em conjugação 
com a sua preservação. Conscientizaram-se os povos civilizados e o Brasil den-
tre eles, de que a sobrevivência da humanidade está na razão direta dos esfor-
ços dispendidos pela conservação dos bens naturais – solo, mar, água potável e 
ar. E por óbvio os Estados vêm coibindo e buscando eliminar a ação predatória 
do homem, sumetendo-a a proibições e limitações de toda ordem. Assim se fez, 
faz muito, na área denominada ‘Serra do Mar’, onde se localizam restos da 
‘Mata Atlântica’, cujas terras de composição calcária e aguda elevação, não 
permitem um fácil manuseio e que, por isso mesmo, vinham sendo submetidas a 
uma desordenada e predatória devastação, com a derrubada exacerbada da ve-
getação, a um só tempo agregadora do solo escarpado e abrigadora da fauna. 
O Código Florestal, pela sua importância geológica, geográfica, biológica e 
agrícola declarou-a zona de preservação permanente, submetendo a sua explo-
ração à prévia aprovação de órgãos técnicos competentes. E não é de hoje ou 
ontem a Lei 4.771, mas de 1965, anterior, portanto, a aquisição da propriedade 
pelos Autores da ação.
Ora, sendo tais limitações ditadas por lei, anterior à aquisição da propriedade 
pelos Autores, poderá conduzir à expropriação pelo Estado? Penso que não, 
pois não há, no meu entender, proibição de uso, mas condicionamento do uso, 
como, aliás, estão hoje todas as propriedades rurais, variando as limitações 
às condições ambientais de área geográfica onde se situam. Ainda há pouco 
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apreciamos um recurso em que se verificou haver o IBDF examinado e con-
sentido na exploração racional das matas (REsp. 89.779-PR). Se é assim, não 
vejo como deferir-se a expropriação a gleba, a que deve subordinar-se toda e 
qualquer lei editada pelo Estado-Membro.”

O Ministro ousou divergir da posição dominante no Supremo Tribunal Fe-
deral, no extinto Tribunal Federal de Recursos, e no próprio Superior Tribunal de 
Justiça, inaugurando um novo posicionamento a respeito da questão. O voto aca-
bou por acolher os reiterados argumentos da Fazenda Pública, de que as restrições 
administrativas impostas pela lei não estariam esvaziando o conteúdo do direito 
de propriedade, mas limitando-o para o bem do próprio convívio social, propicia-
do pela proteção ecológica.

O acórdão não só conheceu dos embargos, como também lhe atribuiu, por 
votação unânime, efeitos modificativos.

Na senda do voto do Ministro Francisco Peçanha Martins está o voto do Mi-
nistro Franciulli Netto27, relator no julgamento do Recurso Especial nº 196.45628. 
Neste, os proprietários haviam proposto ação indenizatória em desfavor da Fa-
zenda Estadual Paulista com supedâneo no fato da criação do Parque Estadual da 
Serra do Mar, que envolveu-lhes as respectivas propriedades.

Em primeira instância, havia o magistrado deferido o direito à indenização 
pela cobertura vegetal, porém, excluindo-se as áreas de preservação permanente.

Após recurso de ambas as partes, o Tribunal de Justiça acolheu parcialmente 
a irresignação da Fazenda, para excluir a indenização decorrente do Tombamento 
da Serra do Mar29, posto que ausente tal pretensão na petição inicial. O que mo-
tivou o Estado a interpor novo recurso, por divergir da orientação dos Tribunais 
Superiores.

O Ministro Relator, em atuação destacada, mencionou que “a indenização é 
a ‘pedra angular’ da desapropriação e se destina a promover o equilíbrio entre a 
situação anterior e posterior do expropriado e não a atender às expectativas da es-
peculação imobiliária”. Disse assim por entender que a proteção florestal do Có-
digo de 1965 antecedia à criação do parque, e que a legislação florestal remontava 
originariamente ao ano de 1934, quando da vigência do Decreto nº 23.793 (antigo 
Código Florestal). Esta norma já dispunha acerca das “florestas protetoras” e da 
reserva de ¼ da vegetação existente. Assim, os investidores, ao adquirirem áreas 
cobertas de florestas, não poderiam alegar o desconhecimento da lei para pleitear 
indenizações.

O combate à especulação imobiliária foi outrossim o fundamento invocado 
no julgamento do Recurso Especial nº 162.54730, e em que, apreciando o recurso 

27  O Ministro foi desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e possui conhecimento sobre as causas de 
desapropriação oriundas do Estado de São Paulo.
28  STJ, REsp 196456/SP, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.08.2001, DJ 
11.03.2002 p. 219.
29  V. Resolução nº 40, da Secretaria Estadual de Cultura, de 06 de junho de 1985.
30  STJ, REsp 162547/SP, Rel. Ministro  FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.12.2000, DJ 
02.04.2001 p. 280.
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da Fazenda quanto ao pedido indenizatório fundado na criação da Estação Ecoló-
gica Juréia-Itatins pelo Decreto nº 26.716/8731, o Ministro relator Franciulli Netto 
reiterou seus entendimentos, excluindo da indenização o valor da vegetação em 
área de preservação permanente, bem como da de reserva legal.

Posteriormente, analisando-se as idéias positivas e negativas acerca da in-
denização da cobertura vegetal em áreas protegidas, a jurisprudência no Superior 
Tribunal de Justiça produziu uma terceira via de entendimento.

Analisando mais um caso de desapropriação de imóvel compreendido na 
área do Parque Estadual da Serra do Mar, e adquirido após a criação da unidade, 
a Ministra Eliana Calmon, no julgamento de Embargos de Divergência em Re-
curso Especial de nº 254.24632, da Fazenda do Estado de São Paulo, apresentou o 
seguinte entendimento sobre a matéria:

“A indenização restringe-se apenas à cobertura vegetal, porque não há desa-
possamento, mas a impossibilidade de explorá-la diante da limitação adminis-
trativa.
Também não se indeniza a mata nativa quando não há possibilidade física de 
ser ela explorada economicamente; caso em que não há frustração alguma do 
dominus, porque ele jamais poderia dela tirar proveito.
Finalmente, a limitação pode ser de tal ordem, que a propriedade fica inteira-
mente inutilizada para o fim que lhe destinou seu dono, havendo, então, direito 
a indenização por inteiro.”

A Ministra acolheu a posição dominante nos Tribunais superiores, porém, 
abrandada pela a análise casuística, admitindo como condicionante da indeniza-
ção os elementos da prévia e possível (ou viável) exploração econômica da co-
bertura vegetal. Sem estes, não haveria que se falar em indenização da vegetação 
de preservação permanente, posto que nenhum o prejuízo ao proprietário com a 
criação do parque.

Segundo a Ministra, a jurisprudência firmada era inclusive desamparada de 
respaldo legal, e que acabou por consolidar a orientação de que as matas e flores-
tas eram indenizáveis em percentuais do valor global, auferidos separadamente 
ao da terra nua.

No ensejo, relembramos as disposições contidas no Estatuto da Terra:

“Art. 50. [...]
§ 4º Para os efeitos desta Lei; constitui área aproveitável do imóvel rural a que 
for passível de exploração agrícola, pecuária ou florestal. Não se considera 
aproveitável: [...]
b) a área ocupada por floresta ou mata de efetiva preservação permanente, ou 
reflorestada com essências nativas;
c) a área comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, 
pecuária ou florestal.”

31  Ver Decreto nº 26.717/87.
32  STJ, EREsp 254246/SP, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12.12.2006, DJ 12.03.2007 p. 189.
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O voto conclui o raciocínio com a seguinte expressão:

“Temos então que a jurisprudência orientou o legislador no sentido de aceitar 
expressamente a indenização das matas nativas, mas, na prática, determina 
que se avalie, em cada caso, o critério da sua utilidade, da viabilidade econô-
mica do seu uso, a fim de ser possível a mensuração do seu valor.”

No acórdão, a Ministra Relatora concluiu pela realização de nova perícia, 
sendo, contudo, vencida pela divergência inaugurada pelo Ministro Otávio No-
ronha, Relator para acórdão, que deu pelo provimento do recurso, restaurando a 
reforma de improcedência atribuída pela decisão do Tribunal Estadual, acompa-
nhado dos votos dos Ministros Albino Zavascki, Castro Meira e José Delgado.

Por derradeiro, destaca-se o pedido desapropriatório movido pelo Estado de 
São Paulo apreciado no Recurso Especial nº 595.74833, em decorrência da criação 
da Estação Ecológica Juréia-Itatins (Decreto nº 24.646/8634). 

A questão havia sido conhecida pelo Tribunal do Estado, que reduziu o valor 
indenizatório, mantendo-se apenas o pagamento pelo valor de cobertura vegetal 
nativa, excluindo-se as de preservação permanente. A interposição de Embargos 
Infringentes foi responsável ainda pela exclusão da indenização pela cobertura 
vegetal. No caso, o Tribunal Estadual havia reconhecido a falta de elementos que 
permitissem a exploração econômica da área. Não se comprovara a presença de 
palmito nativo e madeira/tora nas matas nativas, mas somente de lenha nativa sem 
valor comercial. E mais, ficara evidente a dificuldade de acesso ao local, em vir-
tude de uma topografia com declives acentuados, de maciços rochosos, chegando 
inclusive a alcançar a altura de mil metros.

No Recurso Especial aludido, reiterou-se a idéia de acolhimento da tese 
predominante nos Tribunais Superiores, condicionando-a aos elementos fáticos 
de verificação casuística (prévia e viável exploração econômica das matas). Nas 
palavras da Ministra Relatora Denise Arruda:

“A mais recente orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de 
que a indenização pela cobertura vegetal nativa, em sede de ação de desapro-
priação, dissociada do valor da terra nua, somente será devida caso compro-
vada a viabilidade do seu aproveitamento econômico, hipótese definitivamente 
afastada na hipótese dos autos, considerando a dificuldade de acesso ao imó-
vel, a topografia com declives acentuados e a inexistência de valor comercial 
para a lenha nativa, conforme apurado pelas instâncias ordinárias.”

E prossegue em seu pensamento:

“Ademais, seguindo-se a mais recente orientação jurisprudencial desta Corte, 
tem-se que a cobertura vegetal nativa somente será objeto de indenização em 
separado caso comprovado que vinha sendo explorada pelo expropriado ante-

33  STJ, REsp 595748/SP, Rel. Ministra  DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20.06.2006, DJ 17.08.2006 
p. 314.
34  Ver Decreto nº 26.717/87.
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riormente ao processo expropriatório, hipótese que também não se enquadra 
na situação verificada nos presentes autos.”

O raciocínio esposado representou o reflexo do novo pensamento no Supe-
rior Tribunal de Justiça, apto a acolher o pedido de indenização, porém, sujeito ao 
exame de suas peculiaridades.

Como se verifica, três correntes jurisprudenciais se formam a respeito do 
tema.

Para a corrente positiva, a mata nativa localizada em um imóvel é indenizável 
em qualquer circunstância. A mera preservação pelo dominus seria suficiente para 
gerar o direito à indenização. Segundo a análise do entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal, a instituição de áreas de preservação permanente não dá o direito a 
indenização, porque não retira o conteúdo do direito de propriedade, mas em caso 
de desapropriação de imóvel, não haveria como ignora o seu valor (cobertura vege-
tal) como acessão sujeita a indenização. É a posição mais antiga e predominante no 
Pretório Excelso, sendo acompanhada no Superior Tribunal de Justiça pelos votos 
dos Ministros Garcia Vieira, Gomes de Barros e Demócrito Reinaldo. 

Segundo a corrente negativa, a limitação imposta pelo Código Florestal e 
demais normas à exploração das matas nas áreas de proteção não se configuraria 
propriamente uma proibição, mas sim um condicionamento do uso da proprieda-
de. Neste sentido, não haveria que se falar em indenização da cobertura vegetal 
localizada nestas áreas. É conduzida pelos votos dos Ministros Peçanha Martins 
e Franciulli Neto.

Por fim, a corrente positiva mitigada, de orientação majoritária no Superior 
Tribunal de Justiça, expressada pelos votos dos Ministros Otávio Noronha, Eliana 
Calmon Denise Arruda, e outros, determina que a materialização de atos legisla-
tivos de efeitos concretos (vis gratia, provocando o apossamento administrativo), 
desde antes, poderia dar o ensejo à responsabilidade civil, atribuindo direitos in-
denizatórios aos antigos proprietários. Isto porque a indenização está subordinada 
à comprovação do prejuízo, ou seja, à hipótese de ocorrência de exploração vege-
tal anterior e possível, o que deve ser apreciado caso a caso, podendo ou não levar 
ao deferimento do pagamento pelas matas que recobrem o imóvel.

Entendemos que, segundo a idéia de proteção da biodiversidade, a cobertura 
vegetal, quando componente de APP ou RFL, não é mera acessão, sujeita à inde-
nização, mas sim um recurso ambiental que estabelece uma relação indissociável 
com a área protegida, e tem sua exploração limitada aos requisitos legais. Uma 
vez desapropriado o imóvel, os aludidos recursos não devem ser indenizados, pois 
estaria o proprietário recebendo dinheiro por um bem que serve à coletividade e 
não poderia ser utilizado particularmente. Sem os espaços protegidos, diversas 
espécies se vêem desprovidas de seus habitats. E ainda, a não indenização da 
vegetação não causa perda econômica alguma ao particular, que não pode ter o 
domínio da biodiversidade abrigada pela vegetação dos espaços protegidos loca-
lizados em imóvel de sua propriedade. 

Vale ressaltar que, na prática, fica prejudicado o proprietário que investiu no 
reflorestamento das áreas protegidas. Isto porque ninguém poderia ser premiado 
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por reflorestar a vegetação nas áreas protegidas degradadas, pois se trataria de 
mero cumprimento de obrigação legal. Estabelecer prêmio para quem cumpre a lei 
é figura que foge à normalidade. Daí ser necessário o controle dessas áreas pelos 
órgãos e entidades competentes, pois, na falta de indenização, por motivos concei-
tuais, deixa também de existir o estímulo a atividades voluntárias de preservação. A 
manutenção dessas florestas deve ser um forte objetivo do Poder Público. 

A cobertura vegetal, localizada em APP e RFL, é essencial à preservação das 
espécies. Esta cobertura tem a função de ser a responsável direta pela existência 
do bem ambiental, de interesse difuso, diferente da vegetação fora destas áreas, 
que pode ser considerada apenas como uma acessão ao imóvel.

Em casos como o da Mata Atlântica, a qual se encontra reduzida a cerca de 
7% de sua formação original, fica evidente o patrimônio difuso assegurado pela 
manutenção da cobertura vegetal localizada nas áreas protegidas. A Mata Atlân-
tica foi enunciada como patrimônio nacional (art. 225, §4º, CF). Seu desfrute é 
coletivo. 

Ao estabelecer uma indenização para a cobertura vegetal formadora dos 
espaços protegidos, o Direito estaria esvaziando sua função ambiental e expro-
priando o bem ambiental formado pela diversidade de espécies abrigadas em suas 
áreas, e transformando-a em acessão sujeita ao pagamento do proprietário, que re-
ceberia sem ter sofrido diminuição patrimonial. A não dissociação entre os ecos-
sistemas formados por estas áreas e as condições especiais para a existência das 
diferentes espécies e a sua respectiva manutenção é constatação que determina a 
impossibilidade de indenização. Pois, se o meio ambiente é um bem difuso, e não 
pode ser desapropriado, então, não há qualquer prejuízo econômico ao proprietá-
rio, que já tinha o seu direito de intervenção nas áreas restrito às determinações 
de Direito Ambiental.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Para a efetividade do direito ambiental ao equilíbrio ecológico e à sadia qua-
lidade de vida, o Direito criou instrumentos baseados na moderna idéia de restri-
ções administrativas à liberdade individual e à propriedade privada, destacando-se 
as áreas de preservação permanente, a reserva florestal legal, e as unidades de 
conservação.

5.2 A biodiversidade é um valor encontrado nas limitações da APP e da RFL, e 
sua preservação é essencial para que a pluralidade de seres vivos possa existir e 
desempenhar suas funções vitais.

5.3 A criação de algumas unidades de conservação é incompatível com o regime 
da propriedade privada, e requer a desapropriação do imóvel. A análise da questão 
da indenização da cobertura vegetal localizada em áreas protegidas não é pacífica 
na jurisprudência dos Tribunais Superiores, e revela a existência de três diferentes 
correntes.
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5.4 Na cobertura vegetal, quando formadora de APP e de RFL, a instituição origi-
nal destas não promove qualquer expropriação, por ser um recurso ambiental em 
relação indissociável com o espaço protegido – e não simples acessão –, servindo 
à coletividade e funcionando como garantia da existência do bem ambiental e da 
biodiversidade.

5.5 A corrente jurisprudencial negativa é a mais adequada a promover a proteção 
da biodiversidade, pois entende que não se pode considerar parte do patrimônio 
privado a cobertura florestal em espaços protegidos, da qual depende a existência 
do bem ambiental.
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA AMBIENTAL:  

PROCESO DE REGLAMENTACION DE LA LEY 
Nº 25.831 AJUSTADO AL ORDENAMIENTO 

JURIDICO DEL DERECHO ARGENTINO. 
NECESIDAD DE UN MARCO REGIONAL

MARIELA CHERVIN Y CAROLINA ALTIERI
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Nación, Dirección de Normativa Ambiental

1. MARCO INTERNACIONAL Y DEL DERECHO COMPARADO

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, 
garantía que tiene la máxima protección legal1.

Con relación a los antecedentes del derecho comparado e internacional, se 
analizaron entre otros instrumentos, la Convención sobre el Acceso a la Infor-
mación, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales2 (Aarhus, Dinamarca, 25 de junio de 1998) y la 
Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo (Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, 1992)3.

Asimismo, se tomaron en consideración la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos (Art. 13.1), la Declaración Americana De Derechos y Debe-
res del Hombre (Art. XXIV), Pacto Internacional De Los Derechos Civiles y Po-
líticos (Art. 19 Inc 2) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19). 
Cabe destacar que estos últimos, conforme lo dispuesto por el articulo 75 inciso 
22 de la Constitución Nacional Argentina, tienen jerarquía constitucional y son 
complementarios de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución.

1  Manual Regional, Acceso a la Información Publica, Asociación por los Derechos Civiles, 2006.
2  Es destacable la definición amplia de Autoridad Publica que da la Convención, la cual establece que por “Autoridad 
pública” se entiende: “La administración pública a nivel nacional o regional o a cualquier otro nivel…” Sin embargo, mas 
adelante  agrega: “La presente definición no engloba a los órganos o instituciones que actúen en ejercicio de poderes judi-
ciales o legislativos.”. Lo cual se aparta de la idea del proyecto que aquí se trata. Otro punto que considero notable y afín 
a la propuesta de reglamentación de la ley 25.831 es el establecido por la Convención en el punto 3 de las disposiciones 
generales: “. Cada Parte favorecerá la educación ecológica del público y le concienciará respecto de los problemas am-
bientales a fin de que sepa cómo proceder para tener acceso a la información, participar en la toma de decisiones y recurrir 
a la justicia en asuntos ambientales”. Esta idea es reafirmada por los artículos 7 y 8, cuyos títulos son “Participación del 
público en los planes, programas y políticas relativos al medio ambiente”; y “Participación del público durante la fase 
de elaboración de disposiciones reglamentarias o de instrumentos normativos jurídicamente obligatorios de aplicación 
general”, respectivamente.
3  El principio 10 consagra que en el plano nacional toda persona debe tener acceso adecuado a la información ambiental 
de la que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierren 
peligro en sus comunidades y destaca asimismo la responsabilidad de los Estados de poner la información a disposición 
de todos.
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Respecto al ámbito europeo, se consultó la Directiva 2003/4/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo del 28 de enero de 2003 relativa al acceso del 
público a la  información ambiental. En relación a ello, la normativa estadual de 
los estados miembros no se aparta en general, de la reglamentación de la Unión 
Europea; un claro ejemplo de ello lo constituye el Statutory Instrument 2004 Nº 
3391 del Reino Unido. La regulación legal en el derecho francés es coherente 
con la Directiva 2003/4/CE, sin embargo considera que las disposiciones de la 
misma no deberían afectar el derecho de un Estado miembro a seguir aplicando 
su propia legislación o a introducir medidas que permitan un acceso más amplio 
a la información de lo prescripto en la Directiva. También es acorde al Convenio 
de Aarhus de 1998.

Por su parte, la Legislación de los Estados Unidos de Norteamérica posee el 
Estatuto de Libertad de Información Nº 552. 

Brasil cuenta con la Ley Nº 9507 de 1997, que regula de acceso a la infor-
mación pública en general, pero no existe norma específica sobre la información 
pública ambiental. 

México posee la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos de 1977, la cual en su artículo 6 establece de modo genérico: “El 
derecho a la información será garantizada por el Estado”. La Constitución 
Federal rige a cada Estado mexicano, sin perjuicio de regulaciones por parte 
de cada uno de forma independiente, como el caso de la ley ambiental del 
Distrito Federal, la cual contempla específicamente el acceso a la informa-
ción pública ambiental.

2. JURISPRUDENCIA

Cabe destacar la principal jurisprudencia internacional  y nacional argentina 
en la materia. 

2.1 Caso Claude Reyes y Otros Vs. Chile 

Constituye el primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, en relación al acceso a la información pública en general, sentencia del 19 de 
septiembre de 2006. 

La Comisión, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Interame-
ricana, concluyó que Chile “violó los derechos de Marcel Claude Reyes, y otros al 
acceso a información pública y a la protección judicial, previstos en los artículos 
13 y 25 de la Convención Americana, respectivamente al haberles negado el acce-
so a información en poder del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile y al no 
otorgarles acceso a la justicia chilena para impugnar esa denegación”. Asimismo, 
la Comisión recomendó al Estado “divulgar públicamente la información solici-
tada por los demandantes”.

Vol I-Profiss-book.indb   1000 5/14/08   9:47:50 AM



1001Teses de Profissionais / Independent Papers

2.2 Caso Ecologistas en Acción vs. Consejo de Seguridad Nuclear Español.

El Tribunal Supremo español hizo lugar al recurso de casación planteado por Eco-
logistas en Acción frente a las sentencias de menor instancia que impedían el acceso a 
la información ambiental contenida en “inspecciones”. Es así que obligó al Consejo de 
Seguridad Nuclear español a facilitar las actas de la inspección del escape radiactivo 
registrado en mayo de 1998, en la factoría de la metalúrgica Acerinox. Reclamadas por 
la organización Ecologistas en Acción desde hace seis años, las actas tenían, según los 
jueces, “un especial valor probatorio”, aun en los casos en los que la inspección no ela-
bore conclusiones. El Tribunal consideró que “consideradas aisladamente”, las actas de 
los inspectores de cualquier administración pública, “constituyen un  auténtico soporte 
de información con un especial valor probatorio”. “No resulta aceptable”, según la sen-
tencia, tratar de denegar la información aduciendo que las actas son simplemente un 
“documento inconcluso”, dentro del proceso de inspección, como objetaba el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN), remitiéndose a la ley sobre el Acceso a la Información en 
materia de Medio Ambiente, de 1995 e incluso a la nueva Directiva europea de acceso a 
la información, producto de la implementación del Convenio de Aarhus.

2.3 Caso Monner Sanz, Ricardo c/ Fuerza Aérea Argentina

Sentencia del 26 de septiembre de 2006. La Cámara Nacional en lo Con-
tencioso Administrativo Federal, confirmó el fallo de primera instancia en cuanto 
hizo lugar parcialmente al amparo iniciado por el Doctor Ricardo Monner Sans, e 
intimó a la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad para que en un plazo deter-
minado establezca día y hora a fin de que los usuarios y las asociaciones que los 
nuclean, puedan consultar las conclusiones de dicho organismo sobre el estado de 
los aviones de las distintas empresas aéreas y su documentación fundante.

2.4 Caso Peña, Hugo Andres c/Gcba s/Amparo

Durante el año 2003, ciudadanos de Buenos Aires notaron impactos negati-
vos sobre la flora y fauna de la Ciudad, por la ejecución del proyecto “Parque Pú-
blico y Natural de la Ciudad Universitaria”, a cargo del Programa “Buenos Aires 
y el Río”.  Frente a ello y con el objeto de que la sociedad civil ejerza un control 
efectivo sobre los mismos y así prevenir o reparar los daños ambientales provoca-
dos, el Sr. Andrés Peña, haciendo uso del derecho de acceso a la información pú-
blica, solicitó a la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable del 
Gobierno de la Ciudad información relativa a los estudios de análisis de suelo y la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental para el denominado Proyecto 
de los Parques de la Ciudad Universitaria, específicamente, el Proyecto Natural. 
Ante la falta de respuesta del organismo gubernamental en los siguientes cinco 
meses de presentada la solicitud, el Sr. Andrés Peña presento acción de amparo por 
la omisión de brindar en tiempo y forma la información pública solicitada. Acción 
que fue correspondida, con la posterior entrega de la información solicitada.
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2.5 Caso Gadano, Jorge,  c/ Provincia de Neuquen s/ Acción de Amparo

En primera instancia, se solicitó tener acceso al expediente de investigación 
contra el diputado Oscar Gutiérrez, a lo cuál, el Tribunal Superior de Justicia, con-
sideró que un extraño no tiene interés legítimo, basado en el artículo 186 del Có-
digo Procesal Penal que señala: “el sumario será público para las partes y sus de-
fensores, y será siempre secreto para los extraños, con excepción de aquellos que 
tengan algún interés legítimo”. Gadano apeló la medida y se hizo lugar al pedido 
de acceso al expediente. La sentencia señaló que “no se encuentra desconocido ni 
la actividad del actor (por Gadano) ni que el mismo se encuentra llevando a cabo 
un trabajo de investigación para el cual requiere examinar una determinada causa 
penal en la que se menciona a la persona a la que se investiga periodísticamente 
(Gutiérrez)”…“En el caso en análisis son varios los derechos constitucionales que 
se encuentran comprometidos, sea por cuanto los procedimientos judiciales son 
públicos en principio, la publicidad de los actos de gobierno, como la libertad de 
expresión y ejercer una industria lícita, de publicar sus ideas sin censura previa”.

2.6 Caso Pampin, Gustavo c/GCBA s/ Amparo

Gustavo Pampin, habitante de la Ciudad de Buenos Aires, se interesó por 
una obra edilicia que empezó a ser construida en el barrio de Palermo. 

En 2001 presentó ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro (DIGIFOC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una solicitud 
de información relativa al cumplimiento de la normativa urbano-ambiental de la 
Ciudad de la obra edilicia señalada, no obteniendo respuesta alguna en el plazo 
previsto en la Ley Nº 104 de la Ciudad.  Ante el silencio de la administración y el 
vencimiento del plazo previsto en la Ley Nº 104, el Sr. Pampin presento una acci-
ón de amparo para que la justicia obligue a aquella repartición pública a brindar la 
información solicitada. Este caso resultó de gran importancia para el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública ya que la sentencia dictada fue una de 
las primeras que surgieron luego de la sanción de la Ley Nº 104. 

3.ORDENAMIENTO JURÍDICO ARGENTINO. PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

A fin de una mejor interpretación del rango jurídico de la Ley Nº 25.831 
“Régimen para el acceso a la información pública ambiental” se realiza a continu-
ación un análisis del marco en el cual se inserta la norma.  

La Constitución Nacional regula el derecho de acceso a la información 
pública ambiental en los artículos 1, 14, 33, 41,42, 75 Inciso 22. El artículo 41, 
introducido en la reforma constitucional de 1994, consagra el derecho de todos 
los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades pre-
sentes sin comprometer las de las generaciones futuras y el deber de preservarlo. 
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Corresponde a la Nación, dictar las normas que contengan los presupuestos mí-
nimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin 
que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Esta norma establece un reparto de competencias específico para la mate-
ria ambiental. Implica que hay una nueva delegación de facultades hecha por las 
provincias a la nación para que esta dicte los presupuestos mínimos de protección 
ambiental, sin alterar las jurisdicciones locales. 

Por su parte, las provincias se han reservado la facultad de dictar leyes com-
plementarias, pudiendo ser más estrictas que lo establecido a través del presupues-
to mínimo fijado por la Nación. 

Si bien se han dado varias interpretaciones a los PM, existe un consenso 
que sostiene que por presupuestos mínimos se entiende a aquellas normas que 
contienen una regulación de base y uniforme para la tutela ambiental, en todo el 
territorio nacional. 

Puede decirse también, como lo sostienen varios autores, que se trata del 
umbral sobre el que se construye el edificio normativo de protección ambiental 
en la Argentina4. Tienen por finalidad implementar un sistema único, eficiente, de 
protección ambiental, en el territorio nacional.

En definitiva, los PM son pautas o criterios básicos comunes para todo el 
país, plenamente eficaces u operativos en cada provincia y municipio, a excepción 
de que exista una norma local que provea mejor, más ampliamente y en mayor 
grado a la tutela del ambiente. 

Esta nueva potestad normativa podría contener normas de derecho común, 
complementarias de los códigos de fondo, estándares de protección, también ex-
cepcionalmente materias relativas al derecho procesal (acciones judiciales, legi-
timación judicial) administrativo (procedimiento de evaluación de impacto am-
biental).

Si bien no resulta fácil determinar que y hasta donde pude normar la nación, 
el quantum de la delegación, al decir de la doctrina, el contenido de las leyes de 
presupuestos mínimos sancionadas por el Congreso hasta el momento es amplio, 
diverso, transversal.

A nuestro entender el régimen de protección ambiental debe contener nor-
mas orientadas a  garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto 
para el desarrollo humano, objetivo primordial de la delegación de competencias, 
que conforme surge del texto de la norma del artículo 41 Constitución Nacional. 
En este sentido debe fijar pautas de precaución, prevención, recomposición, san-
ción, principios de política ambiental, estándares técnicos, principios de gestión, 
entre otros. 

Por su parte, el artículo 6 de la Ley de presupuestos mínimos de protección 
ambiental Nº 25.675 General del Ambiente, en adelante LGA, lo define como toda 
norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio 
nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la pro-

4  CAFFERATTA, N. Los presupuestos mínimos de protección ambiental, SAyDS, 2003.
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tección ambiental. En su contenido, debe prever las condiciones necesarias para 
garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga 
y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.

La LGA por su parte, establece que todo habitante podrá obtener de las autori-
dades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada 
legalmente como reservada, así como el deber de la autoridad de aplicación de desar-
rollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos signifi-
cativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible.

4. LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Nº 25.8315 “RéGIMEN 
DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL”

A través de este régimen se establecen los presupuestos mínimos de protec-
ción ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental 
que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional, como provin-
cial y municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de 
entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos. 

Establece como sujetos obligados “Las autoridades competentes de los orga-
nismos públicos y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos”, 
los que “están obligados a facilitar la información ambiental requerida en las con-
diciones establecidas por la presente ley y su reglamentación” (artículo 4º). 

Define como información ambiental (artículo 3º) a toda aquella información 
en cualquier forma de expresión o soporte” relacionada “al ambiente, los recur-
sos 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 significativamente. b) las 
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 
interés 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 procedi-
mientos 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 solicitudes 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 funda-
da”, razonablemente (artículo 7º). La información ambiental solicitada podrá ser 
denegada únicamente en los siguientes casos: 

5  Promulgada de hecho el 6/01/2004
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a)  Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las 
relaciones internacionales. 

b)  Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de 
autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación 
o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del proce-
dimiento 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 confi-

dencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones. 

5. PROPUESTA REGLAMENTARIA: ASPECTOS RELEVANTES QUE RESULTARON UN DESAFÍO 
PARA LA INTERPRETACIÓN Y MEJOR APLICACIÓN DE LA LEY

Cabe destacar en primer lugar, las dificultades que los gobiernos de todos 
los niveles jurisdiccionales, ha demostrado y manifestado para la interpretación 
e implementación de estructuras administrativas dinámicas y adecuadas a los re-
querimientos de la materia. 

Se destaca que tanto desde el marco jurídico, la doctrina y la jurisprudencia 
se ha receptado el derecho de acceso a la información pública ambiental en gene-
ral, en forma amplia y con claridad. 

En efecto, como pudimos comprobar hay una previsión dispuesta en todas 
las constituciones vigentes en las republicas democráticas, que asegura la posibi-
lidad de peticionar a las autoridades y dar publicidad a los actos de gobierno. 

Las restricciones en el ejercicio de estos derechos en América Latina, lleva-
ron a la creación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de una oficina especial, la Relatoría para la Libertad de Expresión, dedicada ex-
clusivamente a monitorear el cumplimiento del derecho de acceso a la informaci-
ón publica por parte de los gobiernos de la región, entre otros.6 Entre sus compe-
tencias específicas, cabe destacar la realización de recomendaciones a los Estados 
Miembro de la OEA a fin de que propicien las medidas oportunas para garantizar 
la protección de este derecho. 

La implementación de medidas necesarias para garantizar la buena prácti-
ca administrativa en esta materia constituye un reto para los gobiernos, ya que 
deben desarrollar prácticas que permitan para conocer y valorar posibilidades, 
dificultades y posibles acciones para fortalecer el acceso, uso y disponibilidad de 
información pública relevante.

6  Manual Regional, Acceso a la Información Publica, Asociación por los Derechos Civiles, 2006.
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Con miras a precisar el alcance del derecho de acceso a la información pú-
blica ambiental reconocido por el ordenamiento jurídico argentino, y a lograr que 
el estado se involucre activamente en la implementación de medidas concretas, se 
propone un desarrollo normativo para complementarlo. 

En este sentido, resulta conveniente explicitar en forma enunciativa, la do-
cumentación y los contenidos que el concepto de información pública ambiental 
comprende, así como los requisitos que deben observarse para su entrega, espe-
cialmente teniendo en cuenta el concepto de presupuestos mínimos, que tiende a 
coadyuvar a alcanzar un piso de calidad ambiental para toda la Nación.

También entendemos que resulta necesario determinar las posibles moda-
lidades de entrega de la documentación, en función de su disponibilidad y de 
acuerdo a la opción del requirente.

Se introduce un Formulario para la Solicitud de Información Pública Ambiental, 
por medio del cual se establece un procedimiento uniforme para las solicitudes que 
se efectúen al Estado Nacional, que permitirá la articulación entre sus organismos y 
redundará en respuestas coordinadas y remitidas a los requirentes en tiempo y forma. 
Dicho Formulario podrá constituirse en modelo para las jurisdicciones locales, permi-
tiendo uniformar los respectivos procedimientos al interior de las mismas.

Se establece asimismo, la obligatoriedad para cada organismo de designar fun-
cionarios responsables de recibir y tramitar las solicitudes, lo que redundará en un 
mejor ejercicio del derecho de acceso a la información pública ambiental, en res-
puestas que se brindarán en tiempo y forma, de acuerdo a los requisitos de la Ley.

Se detallan los sujetos obligados en el marco del Estado, no obstante la for-
ma jurídica que presente, de conformidad con la doctrina del “disregard of the 
legal entity” o de penetración de la personalidad jurídica de la empresa. Ello por 
cuanto la redacción de la Ley deja abierta a interpretación su real alcance al res-
pecto, pudiendo en consecuencia interpretar cierta doctrina o jurisprudencia que 
ciertas empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, como lo 
es Fabricaciones Militares, por ejemplo, no estarían obligadas en el marco de la 
norma bajo análisis. Asimismo, se incluyen las organizaciones privadas a las que 
se les hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público, en rela-
ción con el proyecto financiado, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
1172/03 de Acceso a la Información Pública, que aprueba el Reglamento General 
del Acceso a la Información Publica para el Poder Ejecutivo Nacional. 

Se designa a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefa-
tura de Gabinete de Ministros, o la autoridad que en el futuro la reemplace como 
autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.831, de la reglamentación y de su norma-
tiva complementaria.

Por otra parte, en función de la interpretación restrictiva de las causales de 
denegación de la información, se consigna que cuando un documento contenga in-
formación parcialmente reservada, debe permitirse el acceso a la parte de aquella 
que no se encuentre contenida entre las excepciones detalladas en el artículo 7 
de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el marco del Decreto 1172/03 de 
Acceso a la Información Pública, que aprueba el Reglamento General del Acceso 
a la Información Publica para el Poder Ejecutivo Nacional.

Vol I-Profiss-book.indb   1006 5/14/08   9:47:51 AM



1007Teses de Profissionais / Independent Papers

Por razones de urgencia, o para prevenir o mitigar riesgos que pudieren ge-
nerar efectos ambientales adversos, debidamente fundamentados, se faculta al re-
quirente a solicitar la disminución del plazo de respuesta de 30 a 15 días hábiles.

Se aclara el contenido de las sanciones disciplinarias previstas en la Ley Nº 
25.164, que establece sanciones aplicables a empleados y funcionarios públicos 
de nivel nacional y que no es aplicable ni conocida por las jurisdicciones locales.

Se crea el Registro Nacional de Infractores de Información Pública, donde 
se hará constar los datos de los funcionarios y empleados que infrinjan las dispo-
siciones de la Ley y de la presente reglamentación, que funcionará en la órbita de 
la Subsecretaría de la Función Pública, para el nivel nacional y se relacionan los 
datos del Registro a los efectos del Sistema Nacional de la Profesión Administrati-
va, por lo cual si un funcionario o empleado nacional fuera sancionado con motivo 
de haber negado u obstruido información pública ambiental, ello frenará posibles 
ascensos o promociones en su carrera administrativa.

Las denuncias por infracciones a la Ley y a la reglamentación, serán recibi-
das por la Oficina Anticorrupción, de conformidad con el procedimiento existente 
respecto del Decreto 1172/03.

Por último, se crea el Sistema de Información Ambiental Nacional, que, en-
tre otras cuestiones  deberá desarrollar un sistema de gestión que integre la infor-
mación de los sujetos obligados de todas las jurisdicciones en el marco de la Ley 
Nº 25.831.

El Sistema de Información Ambiental Nacional deberá asimismo, canalizar 
las solicitudes de acceso a la información que correspondan a otros organismos 
de la Administración Pública Nacional y facilitar al requirente, datos de contacto 
para acceder a la información, cuando la solicitudes correspondan a otras juris-
dicciones y brindar cooperación técnica a los sujetos obligados  para facilitar el 
cumplimiento de las misiones y funciones que les encomienda la ley 25831.

Por su parte, este Sistema Nacional deberá incorporar las pautas de trabajo 
que se desarrollen en el Sub Grupo de Trabajo Nº 6 en el marco del SIAM Siste-
ma de Información ambiental del MERCOSUR, a fin de consolidar un esquema 
regional que facilite el acceso a la información y garantice la transparencia. 

Los casos más complejos son aquellos relacionados con la disponibilidad 
de la información, cuando el estado tiene la obligación concreta de contar con la 
misma. Para lo cual, puede preverse el remedio excepcional de establecer plazos 
adicionales en los que se intente cumplir con el compromiso7. 

6. RESEñA DEL MARCO REGIONAL

El Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR establece entre 
sus principios la “promoción de una efectiva participación de la sociedad civil 
en el tratamiento de las cuestiones ambientales”. Asimismo, en su artículo Nº 

7  RAMÓN Martin Mateo, Manual de Derecho Ambiental, Segunda Edición, 2001.
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6 expresa que “Los Estados Partes profundizarán el análisis de los problemas 
ambientales de la subregión con la participación de los organismos nacionales 
competentes y de las  organizaciones de la sociedad civil (…)” a fin de “promover 
la educación ambiental formal y no formal y fomentar conocimientos, hábitos de 
conducta e integración de valores orientados a las transformaciones necesarias 
para alcanzar el desarrollo sustentable en el ámbito del MERCOSUR”; y que la 
educación, información y comunicación ambiental ha sido incluida entre los ins-
trumentos de política ambiental como área temática.

En este sentido, durante la V Reunión de Ministros de Medio Ambiente  del 
MERCOSUR y Estados Asociados, llevada a cabo en Buenos Aires el 29 de junio 
de 2006, se destacó el trabajo activo del SGT 6 y su Grupo ad hoc. El mismo con-
tó con la cooperación alemana a través de la GTZ por su apoyo al desarrollo del 
Sistema de Información ambiental del MERCOSUR. 

En esa oportunidad, se presentó  el Sistema destacando las dificultades que 
debieron superarse, los logros alcanzados y los desafíos a corto y mediano plazo. 
Posteriormente, la delegación de Brasil presentó el SINIMA, su sistema de  infor-
mación ambiental. 

7. CONCLUSIONES

7.1 El derecho de acceso a la información pública ambiental tiene pleno reconoci-
miento legal en el derecho argentino; al respecto se ha expresado la jurisprudencia 
nacional, reconociendo su trascendencia y reforzando su aplicación.

7.2 El Régimen de Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley 25.831) es de 
presupuestos mínimos, en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional y 
requiere de reglamentación para coadyuvar a implementar estructuras administra-
tivas dinámicas y adecuadas a los requerimientos de la materia, que garanticen la 
efectiva vigencia del derecho de acceso a la información pública ambiental.

7.3 El sistema de los presupuestos mínimos permite reglamentar ciertos aspectos, 
pero no aquellos de índole procedimental, por lo que se ha avanzado sobre los 
mismos solamente respecto del ámbito nacional, por ejemplo en cuanto a formu-
larios y a la creación de un Registro Nacional de Infractores.

7.4 No obstante lo anterior, se espera iniciar un proceso de desarrollo legislativo 
que resulte un modelo en cuanto a aspectos procedimentales, que sea replicado 
por las jurisdicciones locales.

7.5 Resulta relevante avanzar en la implementación de un Sistema de Información 
Ambiental del MERCOSUR, que actualmente está en desarrollo.
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Os instrumentos econômicos e as ferramentas de comando-e-controle são 
espécies de política de regulação freqüentemente vistas como antagônicas. Na 
regulação da emissão de gases causadores do efeito estufa, contudo, elas são com-
plementares. Entretanto, o Protocolo de Quioto tem estimulado a adoção, pelos 
países em desenvolvimento, exclusivamente de instrumentos econômicos, o que 
não é adequado, pois a efetiva redução de emissões não é assegurada por instru-
mentos econômicos.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os governos despertaram para a necessidade de reduzir os 
gases causadores do efeito estufa. De fato, concluiu-se que o aquecimento global 
é uma realidade e que ele é causado pela emissão desses gases.1 Os gases são 
liberados na atmosfera, na sua maior parte quando o ser humano queima combus-
tíveis fósseis. O impacto do aquecimento global sobre o meio ambiente ainda é 
controvertido, mas a maioria dos cientistas antevê sérias catástrofes, na linha do 
exposto por Al Gore no filme “Uma Verdade Inconveniente”.2

Por esse motivo, os gases causadores do efeito estufa têm sido alvo de di-
versas políticas governamentais, na tentativa, na maior parte das vezes infrutífera, 
de estimular a população a diminuir as emissões. As políticas mais recentes são 
inspiradas no Protocolo de Quioto, que privilegia instrumentos de regulação eco-
nômicos sobre as ferramentas de comando-e-controle. Assim, os governos têm 
usado diversos instrumentos econômicos – e poucas ferramentas de comando-e-

1  Até mesmo Bjorn Lomborg, autodenominado “o ambientalista cético”, que rejeita veementemente os efeitos nocivos 
do aquecimento global, admite que “o aquecimento global ‘é real e causado pelo homem’” (ÂNGELO, Cláudio. Céticos 
admitem aquecimento do clima, mas negam que seja problema. Folha Online, São Paulo, 01 abr 2008. disponível em < 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ambiente/ult10007u387772.shtml>. Acesso em 02 abr 2008).
2  UMA VERDADE inconveniente. Direção: Davis Guggenheim. Intérprete: Al Gore e outros, 2006. 1 DVD (100 min).
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controle – para estimular a população a reduzir as emissões de gases causadores 
do efeito estufa.

Essa tese defende que deveria ocorrer o inverso: os governos deveriam privi-
legiar as políticas de comando-e-controle – especificamente as “novas” políticas 
de comando-e-controle, que dão mais autonomia ao regulado –, reservando um 
papel acessório aos instrumentos econômicos. Para demonstrar os motivos pe-
los quais se chegou a essa conclusão, a presente tese é dividida em duas seções: 
a seção 2, na qual são conceituados instrumentos econômicos, ferramentas de 
comando-e-controle e as “novas” ferramentas de comando-e-controle, e introdu-
zidos alguns dos instrumentos da legislação federal brasileira para combater a 
mudança climática; e a seção 3, que analisa a inter-relação entre as políticas de 
regulação descritas na seção 2, estudando o impacto do Protocolo de Quioto sobre 
a regulação brasileira.

Além de ferramentas de comando-e-controle e instrumentos econômicos, 
estratégias de regulação normalmente incluem políticas de educação. Essas polí-
ticas não integram o presente estudo, pois sua influência sobre o comportamento 
do regulado não é tão direta quanto a influência das outras duas.

2. INSTRUMENTOS ECONÔMICOS E FERRAMENTAS DE COMANDO-E-CONTROLE

Historicamente, as ferramentas de comando-e-controle pertencem a uma 
primeira geração de regulação do meio ambiente, enquanto os instrumentos eco-
nômicos integram a segunda geração. Jenny Steele e Tim Jewell entendem que o 
direito ambiental já evoluiu para uma terceira geração de regulação, que denomi-
nam “auto-regulação modificada”. Essa auto-regulação modificada consiste na 
auto-regulação por parte das empresas, que têm a liberdade para definir os níveis 
de emissões adequados, mas que podem ser penalizadas pelos governos, caso não 
cumpram os limites de emissões que elas próprias estabeleceram.3 No presente 
trabalho, a terceira geração de regulação ambiental é chamada de “novas” ferra-
mentas de comando-e-controle.

Tendo em vista essa evolução histórica, resta claro que os instrumentos eco-
nômicos surgiram como acessórios às ferramentas de comando-e-controle na re-
gulação do dano ambiental. Contudo, na virada do milênio passaram a exercer o 
papel principal, pois são mais bem aceitos pelos regulados do que as ferramentas 
de comando-e-controle, na medida em que permitem aos regulados escolher como 
agir.4 Para que se possa bem compreender as diferenças entre as duas técnicas de 
regulação, e o papel das “novas” ferramentas de comando-e-controle, passa-se a 
estudar as três separadamente, conforme segue.

3  STEELE, Jenny e JEWELL, Tim. Law in environmental decision-making. In: JEWELL, Tim e STEELE, Jenny (eds.). 
Law in environmental decision-making: national, European, and international perspectives. Oxford: Clarendon, 1998. 
p. 13; ROBINSON, David. Regulatory Evolution in Pollution Control. In: JEWELL e STEELE. Law in environmental 
decision-making… p. 65.
4  BELL, Stuart e McGILLIVRAY, Donald. Environmental Law. 6ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. p. 265.
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2.1 Comando-e-controle

Celia Campbell-Mohn defende que “praticamente todas as leis ambientais 
se embasam, em parte, em regulação da espécie comando-e-controle”.5 De fato, 
a legislação ambiental “clássica”, da qual é um exemplo a Lei 6.938/81, previa 
exclusivamente regulação de comando-e-controle, autorizando o poder público a 
definir limites máximos de poluição, e punindo o regulado que excedesse esses 
limites, conforme o artigo 14 da referida Lei.

Comando-e-controle é a regulação que enfatiza o legalismo, condenando 
meios e fins ilegais, e processando aqueles que não obedecem aos standards es-
tabelecidos.6 A ferramenta de comando-e-controle é muito criticada porque ela 
estabelece o procedimento que deve ser utilizado pelo regulado para atingir os 
standards, não permitindo que o regulado escolha o melhor procedimento.7 Con-
seqüentemente, o comando-e-controle não estimularia a inovação, pois o regulado 
deveria seguir o procedimento estabelecido na regulação, independentemente da 
existência de um outro procedimento, mais novo, mais barato e menos poluente. 
Nesse sentido, e considerando que o desenvolvimento sustentável deve fomentar 
os desenvolvimentos ambiental, social e econômico em conjunto,8 é possível dizer 
que o comando-e-controle, ao estabelecer o procedimento que deve ser utilizado, 
não fomenta o desenvolvimento sustentável, pois essa ferramenta não assegura a 
utilização da técnica mais eficiente e mais barata para reduzir emissões.

Contudo, nem todas as ferramentas de comando-e-controle impõem um pro-
cedimento. Gunningham, Sinclair e Grabosky classificam os standards de coman-
do-e-controle em standards tecnológicos, através dos quais o poder público define 
a tecnologia a ser empregada; standards procedimentais, em que o procedimento 
a ser adotado pelo regulado é definido; e standards de performance, que estabele-
cem uma meta a ser atingida pelo regulado, independentemente da tecnologia ou 
do procedimento utilizado.9 Os standards tecnológicos e procedimentais não dão 
ao regulado a flexibilidade necessária para atender à regulação através do proce-
dimento de menor custo, mas os standards de performance têm essa flexibilidade. 
Os standards de performance permitem ao regulado identificar a melhor técnica 
de redução de poluição, de um ponto de vista econômico.

Dentre as ferramentas de regulação que limitam a emissão de gases causa-
dores do efeito estufa, os padrões de qualidade do ar estabelecidos na Resolução 

5  CAMPBELL-MOHN, Celia. Objectives and Tools of Environmental Law. In: CAMPBELL-MOHN, et alli. Environ-
mental Law. From Resources to Recovery. St. Paul: West Publishing, 1995. p. 131. Tradução livre. Original em inglês: 
“Virtually every environmental statute relies partially on command-and-control regulation”.
6  BRAITHWAITE, John. The Limits of Economism in Controlling Harmful Corporate Conduct. In OGUS e VEL-
JANOVSKI. Readings in the Economics of Law and Regulation. Oxford: Clarendon, 1984. p. 258-259.
7  MOTTA, Ronaldo Seroa da, et alli. Proposta de Tributação Ambiental na Atual Reforma Tributária Brasileira: texto 
para discussão nº 738. 2003. Disponível em <www.ipea.gov.br>. Acesso em 10 mar 2004; RICHARDSON, Benjamin e 
CHANWAI, Kiri. The UK’s Climate Change Levy: Is It Working? Journal of Environmental Law, vol. 15, p. 43, 2003.
8  STEELE e JEWELL. Law in environmental decision-making. p. 9; DEPARTMENT for the Environment, Transport, 
and the Regions. A Better Quality of Life: A Strategy for Sustainable Development for the UK (Command Paper 4345). 
London: The Stationery Office, 1999. § 3.27.
9  GUNNINGHAM, Neil e GRABOSKY, Peter. Smart Regulation – Designing Environmental Policy. Oxford: Clarendon, 
1998. p. 40.
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CONAMA 03/1990 são standards de performance.10 Essa Resolução estabelece 
concentrações máximas de partículas poluentes no ar, não definindo o procedi-
mento a ser adotado para manter as emissões abaixo desse limite máximo. Entre-
tanto, o artigo 2º, parágrafo único, da Resolução prevê a elaboração de Planos Re-
gionais de Controle de Poluição do Ar, através dos quais se estabelecerão padrões 
de emissões. A Resolução CONAMA 05/1989, que institui o Programa Nacional 
de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR), por outro lado, prevê que os limites 
de emissão serão estabelecidos em Resoluções do CONAMA, específicas para 
cada atividade. Tanto os Planos Regionais quanto as Resoluções do CONAMA 
para cada atividade podem criar ferramentas de comando-e-controle com standar-
ds tecnológicos ou procedimentais, o que não é recomendável.

Exemplificativamente, a análise de parte da legislação que regulamenta as emis-
sões de poluentes na atmosfera demonstra uma mensagem ambígua por parte do poder 
público: por vezes as ferramentas de comando-e-controle utilizam standards de perfor-
mance, permitindo que o regulado promova o desenvolvimento sustentável, mas por 
vezes prefere standards tecnológicos. De fato, a Resolução CONAMA 08/1990, que 
estabelece limites máximos de emissão de poluentes do ar para processos de combus-
tão com potencias nominais totais até setenta megawatts, tais como fornos e caldeiras, 
traz uma ferramenta de comando-e-controle com um claro standard de performance. 
Da mesma forma, a Lei 8.723/93, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 
por veículos automotores, fixa limites para os níveis de emissão de gases de escapa-
mento, sem definir o processo ou a tecnologia para se obedecer a esses limites.11 Por 
outro lado, a Resolução 264/1999, aplicável ao licenciamento de fornos rotativos de 
produção de clínquer, define, no seu artigo 2º, que o “co-processamento de resíduos 
deverá atender aos critérios técnicos fixados nesta Resolução...”.

Seria preferível, não só para favorecer o desenvolvimento sustentável, como 
também para unificar a mensagem transmitida pelo poder público aos regulados, 
que as ferramentas de comando-e-controle fixassem exclusivamente standards de 
performance. A existência de standards tecnológicos e procedimentais, aliás, fez 
com que o direito ambiental evoluísse de ferramentas de comando-e-controle para 
uma segunda geração de regulação ambiental, a dos instrumentos econômicos.

2.2 Instrumentos econômicos

Instrumentos econômicos são regulações que almejam influenciar o mer-
cado, estimulando uma determinada atividade. Eles pressupõem que o regulado 

10  Conforme Édis Milaré, essa Resolução substituiu a Portaria Minter 231/1976, do Ministério do Interior (MILARÉ, Édis. 
Direito do Ambiente. 3ª ed. São Paulo: RT, 2004. p. 405).
11  É interessante o comentário de Paulo Affonso Leme Machado, no sentido de que “não há razão de crítica na inserção 
dessas normas [de limites de emissão de gases de escapamento] na lei em análise, pois dá uma orientação, mais estável, aos 
agentes da produção, aos consumidores e ao público,...” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 
15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 548). De fato, não há razão para crítica, pois a Lei se limita a fixar standards de 
performance, que são estáveis. Por outro lado, se a lei estabelecesse standards tecnológicos ou procedimentais, a inclusão 
desses standards em lei seria criticável, já que tecnologias e procedimentos estão em constante evolução, e, por conseqü-
ência, os standards deveriam ser freqüentemente atualizados pelo poder público.
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optará pela atividade que for mais econômica. Logo, os instrumentos econômicos 
subsidiam a atividade que eles devem estimular, tributam a atividade que deve 
ser evitada, ou criam um novo produto com valor econômico, como ocorre com 
os créditos de carbono.12 Esses instrumentos econômicos foram recentemente in-
seridos na Política Nacional do Meio Ambiente, através da Lei 11.284/06, que 
adicionou o inciso XIII ao artigo 9º da Lei 6.938/81. 

Sob a ótica do poder público, os instrumentos econômicos são interessantes 
porque o ônus de elaborar regulação dessa espécie é menor do que o de elaborar 
ferramentas de comando-e-controle. De fato, nos instrumentos econômicos basta 
elaborar normas gerais, deixando que os empresários definam como atender à 
regulação, para se beneficiar dela. Nas ferramentas de comando-e-controle, por 
outro lado, cabe ao poder público elaborar regras pormenorizadas, avaliando se o 
limite máximo de emissões efetivamente protege o meio ambiente, e também se 
ele é viável economicamente. Limites muito altos podem inviabilizar as ativida-
des de todo um setor econômico, o que nem sempre é desejável.13 Além disso, o 
custo de assegurar que a regulação é cumprida também é mais alto nas ferramen-
tas de comando-e-controle, na medida em que os regulados tendem a responder 
aos instrumentos econômicos voluntariamente, já que se beneficiam ao proteger 
o meio ambiente.14

O instrumento econômico que foi mais estudado pelos juristas brasileiros é o 
tributo ambiental. O tributo ambiental é aquele tributo que tem a função extrafis-
cal de incentivar seus contribuintes a poluir menos, através de incidência progres-
siva, na medida que o dano ambiental é maior.15 Dessa forma, o tributo ambiental 
estimula todos a poluir menos, cada um dentro de suas possibilidades. Caso se 
torne mais caro deixar de poluir do que arcar com o ônus do tributo, o contribuinte 
pagará o tributo e continuará poluindo. Nesse sentido, Fernando Magalhães Modé 
defende as vantagens da tributação sobre as políticas de comando-e-controle, pois 
a tributação garante ao contribuinte uma margem de manobra para adequar sua 
atividade, enquanto a regra de comando-e-controle veda qualquer possibilidade 
de ajuste.16

Um tributo que foi considerado a “primeira green tax do Brasil”17 é a Con-
tribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação 
e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e 
álcool etílico combustível (CIDE). Essa contribuição, prevista no artigo 177, § 4º, 
da Constituição, é graduada de acordo com as emissões de poluentes na atmos-

12  Uma boa definição de mecanismos de mercado é dada por Alexandre Kiss e Dinah Shelton, in Manual of European 
Environmental Law, 2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. p. 127-128.
13  CAMPBELL-MOHN. Objectives and Tools of Environmental Law. p. 135.
14  WOOD, Stepan. Voluntary Environmental Codes and Sustainability. In RICHARDSON, Benjamin (ed.). Environmental 
law for sustainability: a critical reader. Oxford: Hart, 2006. p. 235.
15  CASTELLO, Melissa Guimarães. A Necessidade de Tributos Voltados à Proteção do Meio Ambiente. Cadernos do 
Programa de Pós Graduação em Direito – PPGDir/UFRGS. Porto Alegre, v. II, n. V, p. 320-336, 2004.
16  MODÉ, Fernando Magalhães. Tributação Ambiental: A Função do Tributo na Proteção do Meio Ambiente. Curitiba: 
Juruá, 2003. p. 84-85.
17  FERRAZ, Roberto. Tributação e Meio Ambiente: O Green Tax no Brasil (A Contribuição de Intervenção da Emenda 
33/2001). In: MARINS, James. Tributação e Meio Ambiente. Curitiba: Juruá. 2002. p. 102.
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fera, sendo mais elevada sobre a gasolina do que sobre o álcool, pois o primeiro 
combustível é mais nocivo ao meio ambiente. Além disso, parte de suas receitas 
são destinadas para o financiamento de projetos ambientais relacionados com a 
indústria do petróleo e do gás. Trata-se de um claro instrumento econômico, que 
tem estimulado a utilização de álcool com sucesso.18

Outros instrumentos econômicos que têm sido delineados na esteira do Pro-
tocolo de Quioto são incentivos fiscais e linhas de crédito com taxas de juros redu-
zidas para projetos que reduzam as emissões de gases causadores do efeito estufa. 
As linhas de crédito já são oferecidas no mercado, tanto por organismos gover-
namentais, quanto por instituições financeiras privadas. Os incentivos fiscais, por 
sua vez, são previstos nos Projetos de Lei 354/2007 e 1657/2007, entre outros. 
Conforme demonstra a seção 3 dessa tese, a inter-relação entre esses Projetos de 
Lei e o Protocolo de Quioto deve ser cuidadosamente analisada.

A maior deficiência dos instrumentos econômicos é que eles presumem que 
os regulados têm decisões racionais e vão optar pela atividade mais barata, que, 
com a incidência de um instrumento econômico, é a atividade mais benéfica para 
o meio ambiente. Mas isso nem sempre acontece, pois os empresários não são ne-
cessariamente racionais. Às vezes, por ignorância ou inércia administrativa para 
calcular a opção mais barata, os regulados não respondem a um estímulo econô-
mico.19 Pesquisas demonstram que esse problema é mais grave entre as micro e 
pequenas empresas.20

Dessa forma, os instrumentos econômicos não são a melhor alternativa se o 
regulador pretende assegurar a ocorrência do resultado, pois eles não asseguram 
esse resultado. Por outro lado, se o propósito do regulador é promover uma mu-
dança gradual de comportamento, sem intensa intervenção estatal, os instrumen-
tos econômicos são úteis.21 No caso das mudanças climáticas, os governos opta-
ram, seguindo as diretrizes do Protocolo de Quioto, por estimular essa mudança 
gradual, privilegiando os instrumentos econômicos. Considerando as causas da 
mudança climática, que tem suas origens em diversas fontes, amplamente pulve-
rizadas, a regulação por instrumentos econômicos pareceu ser a única praticável. 
Contudo, levando-se em conta as evidências que apontam para a necessidade de 
uma drástica redução na emissão de gases causadores de efeito estufa, a fim de 
evitar conseqüências mais danosas para o meio ambiente, uma estratégia de regu-
lação centrada em instrumentos econômicos, com a incerteza que lhes é inerente, 
já não é suficiente. Portanto, devido às deficiências tanto da primeira geração 
de regulação ambiental, quanto da segunda geração, percebe-se a necessidade de 
uma terceira geração, que elimine a rigidez do comando-e-controle e a incerteza 
dos instrumentos econômicos.

18  CASTELLO, Melissa Guimarães. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre os Combustíveis: um 
Superfund Brasileiro? Revista de Direito Ambiental. São Paulo: RT, n° 44, p. 100-101, out./dez. 2006.
19  JACOBS, Michael. The green economy: environment, sustainable development, and the politics of the future. London: 
Pluto Press, 1991. p. 155-156; BRAITHWAITE. The Limits of Economism…. p. 262.
20  GUNNINGHAM, Neil e KAGAN, Robert. Regulation and business behavior. Law and Policy, vol. 27, p. 216, 2005.
21  HAWKINS, Keith Environment and Enforcement – Regulation and the Social Definition of Pollution. Oxford: Claren-
don, 1984. p. 110; JACOBS. The green economy… p. 154.
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2.3 As “novas” ferramentas de comando-e-controle

As novas ferramentas de comando-e-controle asseguram a ocorrência do 
resultado ambiental, ao mesmo tempo em que permitem ao regulado escolher 
a técnica de redução de poluição a ser utilizada. Da mesma forma que as ferra-
mentas de comando-e-controle, essas novas ferramentas estabelecem um limi-
te de poluição aceitável, punindo os regulados que excederem esse limite. Ao 
contrário das ferramentas de comando-e-controle, por outro lado, as novas fer-
ramentas não determinam os standards de performance unilateralmente. Esses 
standards são negociados com o regulado, seguindo a metodologia de melhor 
técnica disponível.

No direito brasileiro, a Resolução CONAMA 316/2002, que “dispõe so-
bre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 
térmico de resíduos”, menciona a metodologia da melhor técnica disponível. 
No seu artigo 4º, a Resolução define que “a adoção de sistemas de tratamento 
térmico de resíduos deverá ser precedida de um estudo de análise de alterna-
tivas tecnológicas que comprove que a escolha da tecnologia adotada está de 
acordo com o conceito de melhor técnica disponível”. O artigo 2º, inciso II, da 
Resolução conceitua melhor técnica disponível.22 Não obstante, o restante da 
Resolução não é condizente com o conceito de melhor técnica disponível. De 
fato, o artigo 3º declara que os sistemas de tratamento térmicos devem aten-
der aos critérios técnicos fixados na Resolução. Os outros artigos enumeram 
uma série de standards tecnológicos e procedimentais, criando um processo 
de tratamento térmico estanque, sendo difícil tanto ao regulado, quanto ao 
regulador, inovar para chegar à melhor técnica.

Uma resolução que utiliza a metodologia de melhor técnica disponível não 
deveria fixar nenhum standard, permitindo ao órgão ambiental negociar, casuisti-
camente, quais são os melhores procedimentos, tecnologias e limites de emissão. 
Isso é o que ocorre no Sistema de Licenciamento Integrado para a Prevenção e 
Controle de Poluição (IPPC, na sigla em inglês), estabelecido pela Diretiva do 
Conselho da União Européia 96/61/CE. Através do IPPC, somente as empresas 
que produzem com a melhor técnica disponível recebem a licença. Essa melhor 
técnica é negociada entre o regulador e as empresas caso a caso, adaptando per-
feitamente as metas às possibilidades de redução do regulado. Conseqüentemente, 
não há um limite máximo de emissões estabelecido universalmente na legislação 
do IPPC. A vantagem de não existir um limite estabelecido em lei é que isso 
permite ao regulador impor uma meta de redução de emissões mais rígida assim 
que uma nova técnica de produção, menos poluente, é desenvolvida.23 Por outro 

22  “II – Melhores técnicas disponíveis: o estágio mais eficaz e avançado de desenvolvimento das diversas tecnologias de 
tratamento, beneficiamento e de disposição final de resíduos, bem como das suas atividades e métodos de operação, indi-
cando a combinação prática destas técnicas que levem à produção de emissões em valores iguais ou inferiores aos fixados 
por esta Resolução, visando eliminar e, onde não seja viável, reduzir as emissões em geral, bem como os seus efeitos no 
meio ambiente como um todo.”
23  Os limites de emissões do IPPC são freqüentemente revistos, garantindo que o empreendedor produza sempre com a 
melhor técnica disponível para o meio ambiente (artigos 10, 11 e 13 da Diretiva 96/61/CE).
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lado, a negociação assegura que o standard de performance seja economicamente 
viável para o empresário.24

Essa nova ferramenta de comando-e-controle pode ser considerada um 
meio-termo entre a ferramenta de comando-e-controle clássica e os instrumentos 
de mercado, na medida em que permite ao regulado encontrar um standard de 
performance adequado à sua possibilidade de redução de emissões. Entretanto, 
ela acentua uma das dificuldades das ferramentas de comando-e-controle: o ônus 
de regulação das novas ferramentas é ainda maior do que o ônus de regulação das 
ferramentas clássicas de comando-e-controle. Ademais, nos casos em que houver 
uma grande disparidade de força política entre o regulado e o regulador, há o 
risco de que o regulador sucumba à pressão política, fixando standards de perfor-
mance abaixo da melhor técnica disponível.25 Por esse motivo, é compreensível a 
preocupação do CONAMA, que, na tentativa de aplicar a metodologia da melhor 
técnica disponível, engessou a Resolução de tal forma que inviabilizou a procura 
por melhores técnicas.

Um meio termo entre a absoluta liberdade de negociação entre órgão am-
biental e regulado – que pode implicar na fixação de limites de emissões abaixo da 
melhor técnica disponível – e o engessamento do procedimento – enumerando-se 
minuciosamente as tecnologias e procedimentos – pode ser a fixação de standards 
de performance mínimos. Combinando-se esses standards mínimos com a me-
todologia da melhor técnica disponível, o órgão ambiental teria a segurança de 
garantir que as emissões não ultrapassem aquele mínimo definido em Lei, mas 
seria estimulado a negociar com o regulado standards mais rígidos, através da 
melhor técnica disponível.

Portanto, a utilização da nova ferramenta de comando-e-controle deve ser 
incentivada. Por um lado, ela tem a flexibilidade para permitir que regulados 
com diferentes realidades encontrem a melhor forma de reduzir suas emissões. 
Por outro, ela é uma ferramenta previsível, pois é sabido que o regulado que 
violar as ordens da nova ferramenta de comando-e-controle sofrerá as punições 
previstas em lei.

3. A INTER-RELAÇÃO DAS TRêS TéCNICAS DE REGULAÇÃO E O AQUECIMENTO GLOBAL

Como demonstrado na seção 2, as três técnicas de regulação têm seus as-
pectos negativos e positivos. A ferramenta de comando-e-controle, por exemplo, 
pode não ser tão inflexível como freqüentemente apregoado pela doutrina, mas 
tem uma abrangência pontual, regulando as emissões de gases causadores do efei-
to estufa por um setor específico. Os instrumentos econômicos, por outro lado, 

24  PEARCE, David; BRISSON, Inger. BATNEEC: The Economics of Technology-based Environmental Standards, with a 
UK Case Illustration. Oxford Review of Economic Policy, ano 9, vol. 4, p. 29, 1993.
25  STEWART, Richard. Economic Incentives for Environmental Protection: Opportunities and Obstacles. In REVESZ; 
SANDS; STEWART. Environmental law, the economy and sustainable development: the United States, the European 
Union and the international community. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. p. 194.
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têm uma abrangência mais ampla, podendo influenciar todos os setores econô-
micos ao mesmo tempo, mas carecem de previsibilidade do resultado. Por fim, as 
novas ferramentas de comando-e-controle têm a aptidão para estimular a inovação 
tecnológica, a partir da metodologia da melhor técnica disponível, mas deman-
dam um trabalho muito maior por parte do órgão ambiental, já que cada standard 
de performance deve ser negociado casuisticamente.

Considerando-se os aspectos positivos e negativos dessas três técnicas de re-
gulação, percebe-se que elas complementam umas às outras. Portanto, ao invés de 
se utilizar exclusivamente uma técnica de regulação, as três devem ser adotadas. A 
partir da análise da legislação federal brasileira, apresentada na seção 2, percebe-
se que isso já vem acontecendo. Ocorre que não há coordenação entre as ferra-
mentas de regulação. Enquanto as ferramentas de comando-e-controle são todas 
de iniciativa do CONAMA, os instrumentos econômicos partem do Ministério da 
Fazenda. A falta de diálogo entre esses órgãos pode enviar mensagens ambíguas 
para os regulados. Um exemplo disso é a revogação da CIDE, proposta na última 
reforma tributária: em um país que se esforça para combater o aquecimento glo-
bal, o governo propõe a revogação de um tributo que tinha a função de estimular 
o consumo de álcool.26

A coordenação entre as diferentes ferramentas de regulação é o primeiro dos 
cinco princípios, identificados por Neil Gunningham e Peter Grabosky, que devem 
ser obedecidos ao se desenhar uma estratégia de regulação. Os outros princípios 
são: (1) privilegiar ferramentas menos intervencionistas; (2) criar uma pirâmide 
de regulação, em que, caso a ferramenta menos intervencionista falhe, uma mais 
intervencionista seja utilizada; (3) permitir que terceiros exijam a proteção do 
meio ambiente; e (4) encontrar soluções com duplo-ganho, benéficas tanto para 
o meio ambiente, quanto para a economia.27 Seguindo-se esses princípios, as fer-
ramentas menos intervencionistas – como as ferramentas de comando-e-controle 
– devem ser privilegiadas, até porque elas tendem a assegurar o duplo-ganho. Não 
obstante, as ferramentas de comando-e-controle têm um papel na estratégia de 
regulação, pois são as ferramentas mais intervencionistas, utilizadas quando as 
menos intervencionistas falham.

Contudo, há casos em que o dano ao meio ambiente é tão grave, que não 
se pode deixar para o mercado definir os limites de emissões.28 Nesses casos, 
percebe-se a necessidade de priorizar as ferramentas de comando-e-controle, se-
jam elas da espécie “novo” comando-e-controle, sejam da espécie clássica. Essas 
ferramentas assegurariam a efetiva diminuição da emissão de gases causadores do 
efeito estufa. Devido à incerteza acerca da ocorrência do resultado pelos instru-
mentos econômicos, estes são incapazes de assegurar a diminuição de emissões. 
Logo, a regulação por comando-e-controle, impondo standards de performance, 
é essencial. Essas ferramentas são especialmente relevantes na regulação do im-

26  CASTELLO, Melissa Guimarães. Riscos à natureza - Reforma tributária é retrocesso sob a ótica ambiental. Consultor 
Jurídico. São Paulo, 2008. Disponível em <http://conjur.estadao.com.br/static/text/64689,1>. Acesso em 04 abr 2008.
27  GUNNINGHAM e GRABOSKY. Smart Regulation. p. 376-377.
28  BRAITHWAITE. The Limits of Economism…. p. 261.
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pacto ambiental causado por empreendimentos com grandes concentrações de 
emissões.

Nos setores econômicos em que a evolução tecnológica é muito ágil e que o 
impacto ambiental também é elevado, por sua vez, a utilização de novas ferramen-
tas de comando-e-controle é a ideal. Com essas ferramentas, o órgão ambiental 
pode negociar standards de performance cada vez mais benéficos para o meio 
ambiente. Mas essa regulação deve se limitar a empreendimentos de impacto 
ambiental elevado, pois o ônus de utilizar as novas ferramentas de comando-e-
controle é muito grande.

Por fim, os instrumentos econômicos devem influenciar o comportamento de 
regulados que emitam gases causadores de efeito estufa de forma muito dispersa. 
De fato, a utilização de instrumentos econômicos para influenciar o comporta-
mento do consumidor final parece muito adequada.29 Por outro lado, pretender 
utilizar os instrumentos econômicos como a principal técnica de regulação não é 
uma boa metodologia, pois a redução de emissões não é garantida. Contraditoria-
mente, é essa a metodologia estimulada pelo Protocolo de Quioto, ao menos nos 
países em desenvolvimento, conforme segue.

3.1 Os instrumentos econômicos e o Protocolo de Quioto

O Protocolo de Quioto foi elaborado em uma época na qual os limites das 
ferramentas de comando-e-controle tornavam-se evidentes. Com a mudança de 
problemas ambientais locais para problemas ambientais globais, as soluções em 
que o poder público definia detalhadamente as tecnologias e os procedimentos 
para evitar a poluição se mostraram inviáveis.30 Além disso, com a evolução do 
conceito tríplice de desenvolvimento sustentável, houve uma mudança de para-
digma, e a prevenção do dano ambiental passou a ser percebida como uma forma 
de reduzir custos e beneficiar a sociedade como um todo.31 A idéia de que poderia 
haver um duplo-ganho – para o meio ambiente e de um ponto de vista econômico 
– passou a ser difundida.32

Por esses motivos, o Protocolo de Quioto não impôs metas de redução aos 
países em desenvolvimento, permitindo que eles continuassem a aumentar suas 
emissões. Essa liberação dos países em desenvolvimento é conseqüência do reco-
nhecimento de que há responsabilidades comuns, mas diferenciadas, na proteção 
do meio ambiente: como os países desenvolvidos foram os principais responsá-
veis pelas emissões ocorridas até a presente data, nada mais justo do que dar aos 

29  Contudo, a criação de tributos pode implicar num ônus financeiro muito grande para as populações menos favorecidas, 
e deve ser utilizada com cautela. Sobre o asunto, ver: EUROPEAN Environmental Agency. Environmental Taxes: Im-
plementation and Environmental Effectiveness. 1996. Disponível em <http://reports.eea.eu.int/92-9167-000-6/en/gt.pdf>. 
Acesso em 10 mar 2004.
30  RICHARDSON, Benjamin J. e WOODRICHARDSON, Stepan. Environmental law for sustainability. In RICHARD-
SON, Benjamin (ed.). Environmental law for sustainability: a critical reader. Oxford: Hart, 2006. p. 9.
31  ARAÚJO, Gisele Ferreira de. Strategies for Sustainability. São Paulo: Plêiade, 2007. p. 37, 74-76.
32  RICHARDSON. Environmental law for sustainability. p. 11.
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países em desenvolvimento um prazo maior de emissões liberadas, permitindo 
que se desenvolvam mais rápido.33

Para permitir que os países em desenvolvimento tivessem um papel ativo den-
tro da estrutura do Protocolo de Quioto, por outro lado, foi criado o “mecanismo de 
desenvolvimento limpo”, através do qual empresas de países em desenvolvimento 
podem vender “reduções certificadas de emissões” de gases causadores do efeito es-
tufa para empresas estabelecidas em países desenvolvidos.34 As empresas brasileiras 
que desejam participar desse mecanismo devem demonstrar que voluntariamente 
reduziram as emissões de gases causadores do efeito estufa.35 Assim, caso a empre-
sa esteja somente atendendo a uma obrigação legal, imposta por uma ferramenta 
de comando-e-controle, ela não tem direito às reduções certificadas de emissões. 
O requisito de voluntariedade é positivo, na medida em que impede um benefício 
econômico por parte de quem está simplesmente cumprindo a lei.

Por outro lado, de um ponto de vista de políticas de regulação, ele tem um 
aspecto extremamente negativo: os países em desenvolvimento deixam de ter 
qualquer estímulo para impor ferramentas de comando-e-controle para reduzir as 
emissões, ou para aumentar os standards de performance das ferramentas já exis-
tentes. De fato, cientes de que a imposição de um novo standard de performance 
reduzirá a possibilidade da indústria nacional obter reduções certificadas de emis-
sões – já que o novo standard retiraria da redução de emissões o caráter voluntário 
– os governos dos países em desenvolvimento tendem a deixar de impor ferra-
mentas de comando-e-controle. E, como já se viu nessa seção, as ferramentas de 
comando-e-controle são essenciais para garantir uma efetiva redução na emissão 
de gases causadores de efeito estufa.

Para evitar a criação de empecilhos à obtenção de reduções certificadas de 
emissões, o governo brasileiro tem proposto políticas de regulação da espécie 
instrumentos econômicos (das quais são exemplos os Projetos de Lei 354/2007 e 
1657/2007), e não mais políticas de comando-e-controle. A utilização de instru-
mentos econômicos dá causa à incerteza, da qual já se tratou nessa seção. Além 
disso, o oferecimento de incentivos a projetos que reduzam as emissões de gases 
causadores de efeito estufa também pode ser um óbice à obtenção de reduções 
certificadas de emissões. Outro requisito para que se obtenham esses créditos é 
a adicionalidade do projeto, ou seja, mostrar que o projeto não seria realizado, 
caso a empresa não fosse se beneficiar com a venda de reduções certificadas de 

33  Sobre responsabilidades comuns, mas diferenciadas, ver: BIRNIE, Patricia e BOYLE, Alan. International Law & the 
Environment. 2nd edn. Oxford: Oxford University Press, 2002. p. 100-104.
34  Sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo e os outros mecanismos de flexibilização do Protocolo, ver: GAZONI, 
Ana Carolina. O Protocolo de Kyoto e o Estabelecimento de Metas de Redução de GG. In SOUZA, Rafael Pereira de 
(coord.). Aquecimento Global e Créditos de Carbono. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 58-60.
35  LIMA, Lucila Fernandes. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e os Certificados de Emissões Reduzidas – As-
pectos Legais e Questões Contratuais. Disponível em <http://www.meioambientecarbono.adv.br/pdf/homenagem.pdf>. 
Acesso em 04 abr 2008.
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emissões.36 Ora, se a empresa receber muitos incentivos fiscais para realizar um 
projeto, por exemplo, será difícil demonstrar que a obtenção de reduções certifi-
cadas de emissões era essencial para esse projeto.

Pelo exposto, percebe-se que o mecanismo de desenvolvimento limpo cria 
entraves a uma política de regulação nacional que combata os efeitos da mudança 
climática. A utilização de ferramentas de comando-e-controle se vê limitada pela 
necessidade de garantir que os projetos sejam voluntários, e a adoção de instru-
mentos econômicos tem seu obstáculo no requisito da adicionalidade.

Uma proposta para contornar essas dificuldades poderia ser abolir os requi-
sitos de voluntariedade e adicionalidade. Aparentemente, poder-se-ia criar uma 
panacéia, permitindo que um sem-número de projetos dessem origem a reduções 
certificadas de emissões. Contudo, pelo que se viu da regulação brasileira sobre 
emissões de poluentes na atmosfera, essa não é tão extensa assim, de modo que, 
presumivelmente, o número de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo 
não aumentaria tanto assim.

Por fim, levando-se em conta a pressão, por parte dos países desenvolvidos, 
para que os países em desenvolvimento passem a ter metas obrigatórias de redu-
ção de gases causadores do efeito estufa no período pós-2012,37 sob o Protocolo 
de Quioto, seria possível utilizar os requisitos de voluntariedade e adicionalidade 
como moeda de troca. Assim, os países em desenvolvimento se comprometeriam 
com metas obrigatórias de redução, mas poderiam gerar reduções certificadas de 
emissões a partir de reduções determinadas em lei, ou que não preenchessem o 
requisito da adicionalidade.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

Ao longo de todo o exposto, se chegou às seguintes conclusões:

4.1 Uma política de regulação não deve utilizar apenas uma técnica de regulação, 
devendo diversificar entre ferramentas de comando-e-controle, instrumentos eco-
nômicos e as novas ferramentas de comando-e-controle.

4.2 Tanto as ferramentas de comando-e-controle clássicas, quanto as novas, são 
ideais quando se quer garantir a efetiva redução da emissão de gases causadores 
do efeito estufa por um determinado setor econômico;

36  Um exemplo muito claro em que não há adicionalidade, apesar do evidente ganho ambiental, é a utilização de álcool por 
veículos brasileiros: como isso já faz parte da cultura nacional, a conversão de veículos a gasolina para veículos a álcool 
não é motivada pela possibilidade de obter reduções certificadas de emissões, não preenchendo os requisitos do mecanis-
mo de desenvolvimento limpo. Sobre os critérios para atender ao requisito de adicionalidade, ver: CLEAN Development 
Mechanism – Executive Board. Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality. Disponível em <http://cdm.
unfccc.int/EB/016/eb16repan1.pdf>. Acesso em 04 abr 2008.
37  Atualmente, o Protocolo de Quioto determina que os países desenvolvidos devem diminuir suas emissões de gases 
causadores do efeito estufa em 5% em relação às emissões de 1990, entre 2008 e 2012. Não há obrigações definidas para 
o período pós-2012.
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4.3 Os instrumentos econômicos são úteis à redução da emissão dos gases causa-
dores do efeito estufa, na medida em que estimulam toda a população a reduzir 
as emissões;

4.4 Os requisitos de voluntariedade e adicionalidade do mecanismo de desen-
volvimento limpo do Protocolo de Quioto são um desestímulo para que os pa-
íses em desenvolvimento elaborem políticas de regulação de gases causadores 
do efeito estufa.

4.5 Ao negociar as obrigações sob o Protocolo de Quioto, para o período 
pós-2012, deveria ser proposta a exclusão dos requisitos de voluntariedade e 
adicionalidade.
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1. INTRODUÇÃO

“O Brasil tem 388 milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta 
produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram explorados.”

Ministro Reinhold Stephanes1 

“Que o meio ambiente não seja visto como mais uma camada de dificuldade 
para o desenvolvimento, mas como a única forma do desenvolvimento ser de 
fato sustentável para todos os segmentos da sociedade.”

Ministra Marina Silva2 (MMA)

Os impactos negativos da exploração e utilização dos combustíveis fósseis, 
principalmente no que concerne ao clima, tem sido discutidos desde os primeiros 
encontros e acordos internacionais sobre as conseqüências das atividades huma-
nas no meio ambiente. Com a divulgação dos relatórios mais recentes do IPCC3 
acerca do aquecimento global, aqueceram-se também as discussões sobre as emis-
sões de carbono e seus danos ao meio ambiente. Um dos principais debates neste 
âmbito gira em torno da diversificação da matriz energética, ou seja, da redução 
do consumo dos combustíveis fósseis. 

1  Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
2  Ministra do Meio Ambiente, em Reunião Ordinária do CONAMA - 2006 
3  O IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – já publicou 04 relatórios: o 1º em 1990; o 2º em 1995; o 3º em 
2001; e o 4º em 2007. Disponível em http://www.ipcc.ch/ipccreports/assessments-reports.htm. Acesso em 01 de abril de 
2008. 
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Neste cenário, a tecnologia de ponta no uso da biomassa a partir de óleos vege-
tais, utilizando-os como matéria-prima para a fabricação de combustível limpo, re-
novável e menos nocivo ao ambiente tem sido bastante analisada. O biocombustível 
pode ser obtido a partir de diversas espécies de plantas e o governo brasileiro tem 
incentivado o uso do dendê (Elaeis guineensis), também conhecido como palma4. 

Este incentivo governamental resultaria na monocultura do dendê, planta 
exótica aos biomas brasileiros5, em áreas da maior floresta tropical do mundo, ig-
norando que 75% das emissões de gases do efeito estufa pelo Brasil são oriundas 
do desmatamento da Amazônia e de queimadas6. À devastação madeireira seguem 
as pastagens extensivas e posteriormente são as monoculturas que se fixam. 

Ora, a Amazônia é o bioma que ostenta a maior biodiversidade do planeta, 
ainda não foi completamente estudada e a necessidade estratégica de sua con-
servação é defendida pelo Código Florestal. Esta contradição implica em discri-
minar o que é mais valorizado pela sociedade: a riqueza e os benefícios sócio-
ambientais-econômicos da manutenção da biodiversidade ou aqueles do uso de 
biocombustíveis?

Tentaremos responder a esta questão analisando a organização espacial da 
Amazônia, os principais aspectos da legislação ambiental a ela referente e a polí-
tica de expansão da palma.

2. A COMPLEXIDADE DA AMAZÔNIA

A Amazônia7 é um bioma rico em muitos sentidos, desde abundância de suas 
águas até seu potencial para exploração de combustíveis fósseis. Sua paisagem atu-
al foi consolidada a partir da abertura do Oceano Atlântico e do soerguimento dos 
Andes, quando a bacia hidrográfica passou a drenar para leste e, mais recentemente, 
quando as florestas se expandiram sobre sua extensa área. O bioma se revela em 
uma multiplicidade de ambientes, inclusive os socialmente produzidos por organi-
zações humanas desde milhares de anos. Hoje temos um uso territorial múltiplo que 

4  O Brasil é responsável por cerca de 0,5% da produção mundial de dendê, embora seja freqüentemente citado como pos-
suidor do maior potencial de áreas com aptidão agrícola do mundo. Como referência, o primeiro produtor, a Malásia, usa 
3,3 M ha para produzir 11,2 M t óleo. O Brasil, com cerca de 0,05 M ha, produz 0,10 M t óleo. Estas considerações indicam 
que o dendê, independente de programas para biocombustíveis, deve merecer atenção especial ao se planejar o desenvolvi-
mento na Amazônia. POPPE, Marcelo Khaled; LA ROVERE, Emílio Lèbre (coordenadores técnico-científicos). Cadernos 
NAE / Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República – nº 3 (fev. 2005). Brasília: Núcleo de Assuntos Estra-
tégicos da Presidência da República, Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, 2005. p. 37
5  “Em um sentido estrito, diz-se exótica a espécie originária de país diferente daquele em que vegeta. Em um sentido am-
plo, refere-se à espécie introduzida em região não abrangida por sua distribuição natural.”. SILVA, José Afonso da. Direito 
Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, 6ª edição.. p. 177.
6  Brasil é o quarto país em emissões de carbono e tem 75% das emissões relativas ao desmatamento da floresta amazônica e 
das queimadas. CAMARA, Eric Brücher. ONGs cobram do Brasil metas claras para emissões. Disponível em http://www.
bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/12/071130_metascarbonoebc.shtml. Acesso em 31 de março de 2008
7  A Amazônia é a região compreendida pela bacia do rio Amazonas, a mais extensa do planeta, formada por 25.000 km de rios 
navegáveis, em cerca de 6.900.000 km2, dos quais aproximadamente 3.800.000 km2 estão no Brasil. Já a Amazônia Legal, es-
tabelecida no artigo 2 da lei nº 5.173, de outubro de 1966, abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins, parte do Maranhão e cinco municípios de Goiás. Ela representa 59% do território brasileiro, 
distribuído por 775 municípios, onde viviam em 2000, segundo o Censo Demográfico, 20,3 milhões de pessoas (12,32% da 
população nacional). IBGE e Ministério do Meio Ambiente lançam mapas temáticos da Amazônia.  Disponível em < http://
www.ibge.gov.br/ home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=799>. Acesso em 03 de abril de 2008.
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engloba desde a Zona Franca de Manaus até às comunidades indígenas mais remo-
tas. E as sociedades humanas, em que pese sua intensa capacidade de modificação 
do meio, são formadas por seres de uma única espécie dentre muitas.

Podemos observar que o tema “preservação da floresta amazônica” tem a 
adesão da maior parte da sociedade civil sem que esta, no entanto, perceba o 
pouco que se conhece da sua complexidade e abrangência. A Amazônia tem sido 
vítima de pré-conceitos e estereótipos (tanto no exterior quanto no Brasil) que 
levaram a uma imagem equivocada de sua realidade. 

A proposta de desenvolver sem devastar vem sendo desmoralizada pelo con-
flito entre o espaço da concepção das idéias e o espaço da prática, do cotidiano, 
onde diversos projetos contraditórios e antagônicos convivem, raramente em har-
monia8. Ainda que a Amazônia esteja no foco internacional dos investimentos em 
conservação da biodiversidade, congregando projetos de desenvolvimento local 
através de, dentre outros, ecoturismo, manejo florestal, reservas extrativistas e de 
pesquisa em geral, essa é apenas uma face da realidade amazônica.

Tal fato pode ser explicitado pelas redes territoriais que ligam pontos da Ama-
zônia a metrópoles mundiais ou a cidades longínquas através, por exemplo, do nar-
cotráfico9.Além disso, a população que habita este espaço é hoje eminentemente ur-
bana: na região Norte do país 70% da população já é urbana10. O principal problema 
é que a falta de planejamento e controle do referido processo de urbanização acar-
reta o crescimento de desemprego, subemprego, moradias precárias, criminalidade, 
desmatamento, enfim toda sorte de degradação da qualidade de vida. 

Como ponto de partida desta análise é preciso assumir que milhões de hectares 
de floresta já foram desmatados, este processo vem se acelerando e  precisamos agir 
de imediato e com conhecimento de causa para estabelecer um novo paradigma: a 
floresta precisa valer mais em pé do que derrubada e enquanto isso não acontecer 
continuaremos espectadores passivos de uma  inconseqüência desastrosa. 

Faz-se necessário pensar em projetos de desenvolvimento e inclusive em 
mecanismos internacionais que contemplem ganhos para evitar o desmatamento, 
que não apenas beneficiem a tentativa de recuperação da área já degradada, mas 
sim levem em conta os diversos serviços ambientais garantidos pela floresta, fa-
zendo com que ela valha mais em pé do que derrubada posto que esta é a única 
forma possível de garantir sua conservação. 

Os serviços ambientais da floresta amazônica devem ser utilizados de ma-
neira sustentável através de tecnologia de ponta, o que implica em investimento 
pesado em pesquisa e desenvolvimento. Isso se constitui em um processo chave 
para garantir que a alternativa da conservação seja escolhida. 

Finalmente, para que um desenvolvimento regional sustentável ocorra, a região 

8  Baseado nas idéias de Henry Lefébvre, presentes em FERREIRA, Alvaro. A produção do espaço: entre dominação e 
apropriação. um olhar sobre os movimentos sociais. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de 
Barcelona.  Vol. XI, nº. 245 (15) agosto de 2007.
9  Baseado nas idéias de Lia M. Osório In: REGIÃO, FRONTEIRAS E REDES ILEGAIS: Estratégias territoriais na Ama-
zônia Sul-Americana. LIMES – Revista Italiana di Geopolitica. Quaderni Speciali, Supllemento al. nº.3/2007, p.173-183. 
10  HOMMA, Alfredo K. O. Amazônia: como aproveitar os benefícios da destruição? DOSSIÊ AMAZÔNIA BRASILEIRA 
II Estud. av. vol.19 no.54 São Paulo Aug. 2005.
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amazônica não pode continuar atrelada a dois discursos antagônicos e mutuamente 
excludentes: o primeiro (e na maioria das vezes, infelizmente, preponderante11) vê a 
Amazônia como um imenso vazio demográfico e econômico a ser transformado e di-
namizado de forma a trazer “benefícios para a nação”; e o segundo, vê a região como 
uma imensa riqueza ambiental12 em si a ser preservada e desenvolvida endógenamen-
te, de forma que se conjuguem melhorias sociais e conservação da natureza.

3. A PROTEÇÃO JURÍDICA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

A primeira Constituição brasileira a citar a Amazônia foi a seguinte ao Es-
tado Novo, promulgada em 1946, que em suas Disposições Gerais trazia uma 
única norma referente à região.  Esta se referia à aplicação de recursos no Plano 
de Valorização Econômica da Amazônia13.

A Lei Magna seguinte a tratar da Floresta Amazônica foi a de 198814, quan-
do o Brasil já era novamente um Estado Democrático.  Nesta Constituição o Meio 
Ambiente finalmente recebeu o destaque e a proteção necessários15, tendo um 
capítulo dedicado exclusivamente a ele no título que trata da Ordem Social, que 
examinaremos em seguida.

3.1 A Constituição Federal de 1988

O Capítulo Do Meio Ambiente é composto por um único artigo, o 22516. O 
seu caput, norma-matriz da proteção ambiental brasileira17, afirma que 

11  Ocorreu o menor desmatamento da Floresta Amazônica dos últimos três anos: 17 mil quilômetros quadrados. É quase 
a metade da Holanda. Da área total já desmatamos 16%, o equivalente a duas vezes a Alemanha e três Estados de São 
Paulo. Não há motivo para comemorações. Disponível em http://www.amazoniaparasempre.com.br/, acesso em 31 de 
março de 2008.
12  Consideramos o social como fazendo parte do ambiental.
13  CF/1946, art. 199 – “Na execução do plano de valorização econômica da Amazônia, a União aplicará, durante, pelo 
menos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior a três por cento da sua renda tributária”.
Parágrafo único - Os Estados e os Territórios daquela região, bem como os respectivos Municípios, reservarão para o 
mesmo fim, anualmente, três por cento das suas rendas tributárias. Os recursos de que trata este parágrafo serão aplicados 
por intermédio do Governo federal. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao46.
htm. Acesso em 20 de março de 2008. 
14  José Afonso da Silva observa que “as Constituições Brasileiras anteriores à de 1988 nada traziam especificamente sobe 
a proteção do meio ambiente”. Op. Cit., p. 46. No mesmo sentido, Edis Milaré: “As Constituições que precederam a de 
1988 jamais se preocuparam com a proteção do meio ambiente de forma específica e global. Nelas, nem mesmo uma vez 
foi empregada a expressão meio ambiente, dando a revelar a total inadvertência ou, até, despreocupação com o próprio 
espaço em que vivemos.”. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
bunais, 2007, p. 145.
15  Nicolao Dino de Castro e Costa Neto nos ensina “o direito ao meio ambiente caracteriza-se como um corolário do direito 
à vida (...). A sua fundamentalidade, numa perspectiva antropocêntrica, decorre do reconhecimento de que uma sadia quali-
dade de vida, com a manutenção de padrões estáveis de dignidade e bem estar social, imprescinde de um ambiente saudável 
e equilibrado.”. IN: Proteção Jurídica do Meio Ambiente (I – Florestas). Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 17.
16  Apesar disso, a proteção constitucional das florestas é bem ampla: “Em se tratando de ecossistemas florestais, a Constitui-
ção de 1988, a par de outorgar a competência legislativa à União, aos Estados e ao Distrito Federal sobre tal matéria (art. 24, 
VI), estabeleceu normas e princípios que, de forma articulada, compõem o plexo de diretrizes fundamentais à sua adequada 
proteção. Nesse sentido: a previsão da função sócio-ambiental da propriedade como pilar da atividade econômica (art. 170, III 
e VI, e art. 186, II); a previsão da definição de espaços territoriais e componentes especialmente protegidos (art. 225, §1º, III); 
a referência ao estudo prévio de impacto ambiental (art. 225, §1º, IV); a proteção da fauna e da flora, com a vedação de práti-
cas que ponham em risco sua função ecológica (art. 225, §1º, VII); a classificação da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica e 
da Serra do Mar como patrimônio nacional (art. 225, §4º), e a previsão de preservação dos recursos ambientais necessários ao 
bem-estar das comunidades indígenas (art. 231, §1º).”. COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. Cit., p. 121.
17  SILVA, José Afonso. Op. Cit., p. 52.
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“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.”.

A proteção jurídica da Amazônia começa aí, pois esta norma implica que 
os recursos naturais deste bioma não sejam explorados de forma predatória, visto 
que isso violaria o direito das próximas gerações a um ambiente ao menos tão rico 
quanto o que nós recebemos.

Segundo Nicolao Dino de Castro e Costa Neto nesta norma “a um só tempo, 
estipulam-se direitos de índole coletiva (rectius, direitos difusos) e um conjunto 
de prestações impostas ao Poder Público e aos particulares, a fim de que aqueles 
direitos possam ser eficazmente exercidos”18.

Visando a proteção de áreas representativas de ecossistemas19, o art. 225, 
§1º, inc. III determina ao Poder Público definir espaços territoriais especialmente 
protegidos nas unidades federativas20. A finalidade principal da demarcação des-
tas áreas é a promoção da biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas21.

Segundo o professor José Afonso da Silva, espaços territoriais com proteção 
especial são “áreas geográficas, públicas ou privadas (porção do território nacio-
nal) dotadas de atributos ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, a um 
regime jurídico de interesse público que implique sua relativa imodificabilidade 
e sua utilização sustentada”22. Este conceito engloba os biomas do art. 225, §4°, 
CF/8823, as unidades de conservação da Lei n°  9.985/200, as áreas de preservação 
permanente, as reservas florestais legais, as áreas de proteção especial, e outras 
áreas que o legislador venha a considerar merecedora de especial proteção24.

No §4º do art. 225 da nossa atual Constituição Federal encontramos a se-
guinte determinação:

“A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pan-
tanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utiliza-
ção far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação 
do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.”.

A Lei Magna deu à Amazônia o status de patrimônio nacional. Primeira-
mente, devemos esclarecer que “isso não significa transferir para a União o do-
mínio sobre as áreas particulares, estaduais e municipais, situadas nas regiões 
mencionadas.”25. O sentido da expressão patrimônio nesta norma é de riqueza 
cujo uso deve respeitar aos interesses ecológicos e de preservação ambiental26.

18  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. Cit., p. 122. 
19  SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 230.
20  Art. 225, §1º, inc. III: “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.
21  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. Cit., p. 164.
22  SILVA, José Afonso. Op. Cit., p. 232.
23  SILVA, José Afonso. Op. Cit., p. 233.
24  MILARÉ, Edis. Op. Cit., p. 160.
25  SILVA, José Afonso. Op. Cit., p. 262.
26  MILARÉ, Edis. Op. Cit., pp. 173 e 174.
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Considerar a Floresta Amazônica um patrimônio nacional significa reconhe-
cer sua importância para o país e para o povo, tendo todas as esferas do Poder Pú-
blico a obrigação a realizar o que for necessário para sua proteção e a manutenção 
de seu equilíbrio ecológico27.

3.2 Aspectos Infraconstitucionais

Existem diversos instrumentos legais infra-constitucionais relacionados à 
proteção do meio ambiente. Porém, só trataremos das principais normas relacio-
nadas à Amazônia: as leis 4.771/1965 e 11.284/2006.

3.2.1 Lei 4.771/1965, o Código Florestal

Em 15 de setembro de 1965 foi promulgada a Lei nº 4.771, instituindo Códi-
go Florestal até hoje vigente. Esta norma define como Amazônia Legal os Estados 
do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões 
situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste 
do meridiano de 44o W, do Estado do Maranhão28.

O Código Florestal impõe a manutenção de duas áreas distintas no interior 
das propriedades: as áreas de preservação permanente; e a reserva legal. Estas 
existem independentemente das unidades de conservação29.

3.2.1.1 Áreas de Preservação Permanente

A natureza jurídica das áreas de preservação permanente30 é de restrições 
co-naturais à existência da floresta nas condições indicadas31. Elas ou originam-se 
de imposição legal per si32 – são protegidas só por enquadrarem-se nas condições 
previstas na lei – ou são criadas por ato do Poder Público33 – as áreas que possu-
am as características indicadas na norma podem ser declaradas de preservação 
permanente34. Além disso, toda e qualquer floresta que pertença ao Patrimônio 
Indígena é área de preservação permanente35, podendo os índios explorá-la apenas 
para sua subsistência e sob o regime de manejo florestal sustentável36.

27  ZADOROSNY, Natasha. Breves considerações sobre a proteção da Mata Atlântica com ênfase na Lei 11.428/2006. 
Simpósio Dano Ambiental na Sociedade de Risco, 2, 2007, Florianópolis. Anais. Florianópolis: Grupo de Pesquisa Direito 
Ambiental na Sociedade de Risco / UFSC / CNPq, 2007. p. 631. No mesmo sentido, Nicolao Dino de Castro e Costa Neto 
afirma que “a expressão patrimônio nacional presta-se a enfatizar a existência de um interesse mais amplo, de toda a Na-
ção. Busca sublinhar que a preservação de tais ecossistemas transcende o plexo de valores locais, dizendo respeito direta e 
simultaneamente a todos os brasileiros, e não apenas aos habitantes da região.”. Op. Cit., p. 125.
28  Art. 1º, §2º, inc. VI, lei 4.771/1965.
29  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. Cit., p. 202.
30  Nicolao Dino de Castro e Costa Neto nos lembra que “O termo preservação permanente impõe um caráter de rigorosa 
proteção, acentuando a maior relevância dessas florestas para o equilíbrio ecológico do sistema.”. Op. Cit., p. 203.
31  SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 173.
32  Art. 2º, Lei 4.771/1965.
33  Art. 3º, Lei 4.771/1965.
34  MILARÉ, Edis. Op. Cit., pp. 693, 694 e 695.
35  Art. 3º, §2º, Lei 4.771/1965.
36  Art. 3º, §3º, Lei 4.771/1965.
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O desmatamento destas áreas só é possível nas hipóteses de utilidade pública 
ou interesse social especificadas no art 1º, §2º, incisos IV e V, respectivamente, desta 
Lei. Uma das possibilidades previstas como utilidade pública são “as obras essen-
ciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e 
energia”37. Como veremos de forma pormenorizada mais adiante, o cultivo de dendê 
como matéria-prima para a produção de biocombustível não se enquadra aqui, posto 
que alimentar a agroindústria não se enquadra em obra de infra-estrutura.

 Dentre as hipóteses de interesse social encontramos “as atividades de ma-
nejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural 
familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a fun-
ção ambiental da área”. 

Ora, o dendê é uma planta exótica ao bioma amazônico, e sua plantação 
nesta região desestabilizará seu equilíbrio ecológico e descaracterizará a vege-
tação típica, não podendo ser incluído como uma atividade de manejo florestal 
permitida nas pequenas propriedades rurais38. A Lei demonstra seguir esta linha 
de raciocínio – contrária a culturas exóticas – no §3º do art. 19, aonde determina a 
prioridade de projetos de reposição florestal que utilizem espécies nativas.

3.2.1.2 Reserva Legal

Reserva legal é “uma limitação administrativa de caráter compulsório em 
relação a todas florestas de domínio privado existentes mas regiões apontadas 
pelo Código Florestal”39.

A reserva legal na Amazônia Legal deve respeitar os seguintes limites: 80%, 
na propriedade rural situada em área de floresta40; e 35%, na propriedade rural 
situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo 20% 
na propriedade e 15% na forma de compensação em outra área situada na mesma 
microbacia41.

A vegetação localizada nesta área não pode ser desmatada e seu uso só se 
dará sob regime de manejo florestal sustentado42. Segundo José Afonso da Silva 
“O manejo florestal sustentado consiste em um modo de exploração florestal tal 
que se respeitem as características básicas do ecossistema pela sustentação dos 
processos ecológicos essenciais e da diversidade genética da área, levando-se em 
conta, além do mais, que cada floresta é também o lugar de vários nichos eco-
lógicos, cuja destruição ou perturbação importa desequilíbrio – não raro, fatal 
– para espécies daquele habitat.” 43. 

37  Art. 1º, §2º, inc. IV, alínea b.
38  José Afonso da Silva nos lembra que “(...) o desequilíbrio não provém apenas do corte irracional das árvores. A intro-
dução de espécies exóticas, mormente advindas de outro país, pode ter efeito grave nas características do ecossistema.”. 
Ob. Cit., p. 162.
39  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. Cit., p. 215.
40  Art. 16, inc. I, Lei 4.771/1965.
41  Art. 16, inc. II, Lei 4.771/1965.
42  Art. 16, §2º, Lei 4.771/1965.
43  Op. Cit., p. 162. 
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O cálculo da área de reserva legal em pequena propriedade ou posse rural 
familiar pode incluir árvores frutíferas ornamentais ou industriais, inclusive es-
pécies exóticas, desde que cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com 
espécies nativas44. Este dispositivo, ao permitir o cômputo de vegetação exótica 
na área de reserva legal, contradiz as intenções de proteção da biodiversidade e 
manutenção do ecossistema deste instituto45.

Quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e 
reserva legal exceder aos seguintes percentuais a vegetação nativa existente na 
primeira poderá ser incluída no cálculo da reserva legal: 80% da propriedade rural 
localizada na Amazônia Legal46; e 25% da pequena propriedade47.

Deve-se tomar cuidado para não se distorcer o instituto da reserva legal. O 
mesmo deve ser aplicado em todas as propriedades indiscutivelmente, não sendo 
possível desmatar completamente uma área e comprar outra adjacente para com-
pensar a reserva. A tendência é que se forme um círculo vicioso que leva ao des-
matamento total de uma região, distorcendo completamente os objetivos da norma.

3.2.2 O Projeto de Lei 6.424/2005

O Projeto de Lei nº 6.424, apresentado em 12 de abril de 2005, de autoria 
do senador Flexa Ribeiro, está sendo discutido no Congresso Nacional. Ele visa 
a permitir que a recomposição da reserva legal possa ser feita com palmáceas, 
nativas ou exóticas, com fim de serem exploradas economicamente.

Como dito no item anterior, a reserva legal só pode ser usada sob regime 
de manejo florestal sustentado. A eventual aprovação desta alteração do Código 
Florestal significará um retrocesso na proteção do meio ambiente no Brasil. Sen-
do a função da reserva legal a preservação dos ecossistemas e de seus processos 
ecológicos, permitir a sua substituição por vegetação destinada a ser desmatada, 
inclusive podendo ser ela estranha ao bioma, significa esvaziar o instituto da re-
serva legal e romper com sua finalidade.

3. 2. 3 Lei 11.284/2006, a Lei de Gestão de Florestas Públicas

Em 02 de março de 2006 foi promulgada a Lei 11.284, também conhecida 
como Lei de Gestão de Florestas Públicas. Florestas Públicas são as naturais48 ou 
plantadas49, situadas nos biomas brasileiros, em bens sob o domínio da União, dos 
Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou das entidades da administração 
indireta50. 

44  Art. 16, §3º, Lei 4.771/1965.
45  Ver nota 9.
46  Art. 16, §6º, inc. I, Lei 4.771/1965.
47  Art. 16, §6º, inc. III, Lei 4.771/1965.
48  Floresta natural “é que se compõe de espécies originárias não só do país, mas também da região em que floresce.”. 
SILVA, José Afonso da. Op. Cit., p. 177.
49  Florestas plantadas “são as formadas artificialmente mediante plantio de espécies adequadas ao meio.”. SILVA, José 
Afonso da. Op. Cit., p. 178.
50  Art. 3º, inc. I, Lei 11.284/2006.
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A Lei 11.284 trata de três meios de gestão de florestas: através da criação de 
unidades de conservação51; a destinação para as comunidades locais; e a conces-
são florestal. Esta última é a principal novidade trazida pela norma.

Conforme Edis Milaré nos ensina, “as concessões florestais têm por objeti-
vo compatibilizar a preservação do meio ambiente com a exploração sustentável 
da floresta, estabelecendo condições de modo a permitir a redução do desmata-
mento ilegal, notadamente na Região Amazônica, e visando a afastar a grilagem 
de terras públicas, a extração ilegal de madeira e a evasão de divisas.”52.

O primeiro edital de licitação53 para concessão florestal, na Floresta Nacio-
nal do Jamari, foi publicado em novembro de 2007, porém até o momento não foi 
concluído. O Tribunal Regional da 1ª Região suspendeu o processo de licitação 
até que o Congresso Nacional emita uma autorização prévia para esta concessão 
florestal54. Portanto, ainda não é possível saber como realmente se dará a aplica-
ção desse instituto. 

4. DENDê NA AMAZÔNIA: A GRANDE OPORTUNIDADE

É neste contexto político-legislativo que o governo brasileiro procura intro-
duzir a produção de dendê na área amazônica. Tendo como porta-voz a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) o governo federal em parceria 
com o Estado do Amazonas lançou em 2002 um projeto de incentivo ao plantio 
do dendê.

O óleo de dendê é extraído de uma palmeira, o dendezeiro, uma espécie 
de rápida reprodução e de colheita cíclica, permitindo um maior aproveitamento 
de áreas menores, em curto prazo. O dendê pode render 5 mil litros de óleo por 
hectare por ano e produz continuamente por cerca de 25 anos, sem necessitar de 
maiores investimentos neste período, excluídas a irrigação e a mão de obra utili-
zada na colheita55. Este aspecto geraria também, segundo o governo, benefícios 
sociais para a região de produção do dendê, aumentando a oferta de empregos e a 
renda da população local.

No projeto em questão argumenta-se que o dendê, por ser uma planta 
perene e de grande porte quando adulto oferece um perfeito recobrimento do 
solo, podendo ser considerado um sistema de aceitável estabilidade ecológica 
e baixo impacto negativo ao ambiente se comparada com outras culturas como 
a soja e a cana. 

O óleo proveniente desta planta tem ainda outras propriedades podendo ser 

51  Disciplinada na Lei 9.985/2000.
52  MILARÉ, Édis. Op. Cit., p. 711.
53  Por sua própria definição, no art. 1º, inc.VII, a concessão de florestas públicas se dá através de licitação.
54  A desembargadora federal Selene Maria de Almeida, do Tribunal Regional Federal da 1ª região entendeu que a conces-
são florestal se equipara à concessão de terras públicas. Sendo assim, de acordo com o art. 49, inc. XVII da Constituição 
Federal, quando sua área for superior a 2.500 hectares, a concessão vincular-se-á a prévia aprovação pelo Congresso 
Nacional.
55  Conforme informação referenciada a EMBRAPA. A Amazônia vai produzir biodiesel de dendê. Diário do Pará. jan/2008. 
Disponível em <http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=259549>. Acesso em 02 de abril de 2008.
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incorporado em outros ramos industriais, principalmente o da alimentação. O óleo 
é utilizado na feitura de margarinas, salgadinhos, sorvetes dentre outros produtos 
alimentícios e rivaliza neste mercado com o óleo de soja. O óleo de dendê/palma 
ocupa hoje o segundo lugar na produção mundial de óleos, podendo ultrapassar 
a soja já no início deste século, graças à sua alta produtividade, baixo custo de 
produção, boa qualidade e ampla utilização56. 

Outro argumento utilizado pelo governo é o de que esta espécie seria extre-
mamente adaptada à região amazônica que oferece condições ótimas para o seu 
desenvolvimento: muita luz e água e um solo que, embora infértil em certa medi-
da, pode ser corrigido facilmente com fertilizantes.

Os pioneiros e líderes na produção mundial deste óleo hoje são Malásia e 
Indonésia, países que por seu clima e vegetação também possuem condições fa-
voráveis ao cultivo da espécie. Contudo, há uma limitação na disponibilidade de 
áreas bem como de mão-de-obra nestes países, impulsionando o mercado mundial 
para a produção deste novo filão, a primeira vista bastante lucrativo.

A este quadro se acresce o fato de que o biodiesel proveniente do óleo de 
dendê tem um alto custo de oportunidade. Este combustível pode chegar a ter um 
custo real de apenas R$1,00 o litro, mas seu preço no mercado será maior, pois 
para produzir o biodiesel o produtor é obrigado a deixar de vender seu óleo para 
a indústria alimentícia que é mais lucrativa. Esta situação exige que, para que a 
produção cresça, o governo ajude financeiramente. A diferença entre os custos de 
produção do diesel, sem impostos, e o custo de oportunidade, que são os valores 
pagos no mercado internacional para os óleos vegetais, indica o valor do subsídio 
a ser pago diretamente ou por meio de renúncia fiscal. Esta é a justificativa para 
que a produção do biodiesel seja subsidiada.

O já citado projeto de Dendê/Palma – Amazonas, formulado pela EMBRA-
PA no ano de 2002 apresenta duas frentes de desenvolvimento desta produção. A 
primeira é baseada na paulatina implementação de agroindústrias ligadas à produ-
ção de dendê na área amazônica. A este respeito o projeto diz o seguinte:

“A oferta segura e regular de matéria prima em nível do Estado, propicia-
rá o desenvolvimento de um parque industrial, que aos poucos será capaz de 
promover as transformações dos produtos e sub-produtos da agroindústria do 
dendezeiro, levando à verticalização do setor, agregando valores e atendendo 
às demanda locais, regionais e futuramente, nacionais.”57

A agroindústria se apresenta assim como a estratégia central de desenvolvi-
mento desta produção na região, aparece como meta última do projeto. Contudo, 
são incluídas também metas para o desenvolvimento em um âmbito menor, vi-
sando abarcar pequenos produtores, embora esta atividade seja vista apenas como 
complementar. A este respeito o projeto diz:

56  KALINKA, Kelly. Cultura de palma é nova promessa agrícola para Amazônia. O Liberal. 2002. Disponível em <http://
www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=8670>. Acesso em 02 de abril de 2008.
57  EMBRAPA. Projeto Dendê/Palma: Amazonas. 2002.
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“Além da agroindústria do dendê, atividades paralelas e complementares pode-
rão ser desenvolvidas nas áreas de expansão da atividade, principalmente nos 
projetos voltados para a pequena produção organizada”58

De acordo com alguns estudiosos, o cultivo do dendê poderia ser uma forma 
extremamente eficaz de melhoria das condições de vida em pequenas comunida-
des na Amazônia. O produto é de baixo custo e de grande produtividade podendo 
ser produzido em pequenos lotes organizados em cooperativas ou não.59

Nesta perspectiva se inverte a lógica central defendida pelo projeto da EM-
BRAPA, ou seja, se produz a partir dos pequenos produtores, a partir das pequenas 
propriedades, fixando o homem no campo, gerando renda e trabalho no local onde 
as populações vivem entre espécies com as quais já estão acostumadas a trabalhar. 

Há também a possibilidade que estas comunidades produzam não somente 
a matéria prima, mas o próprio óleo diesel, a partir da implantação de pequenas 
usinas espalhadas pelas comunidades. Em congresso promovido pelo Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) o professor da Universidade Federal do Amazonas 
José de Castro Correia falou sobre as micro-usinas de produção de biocombustí-
veis e suas vantagens. São equipamentos robustos e de fácil manutenção passiveis 
de serem operados pelas próprias populações locais agregando valor à produção 
destas comunidades. Todavia, este não é de forma alguma o argumento central da 
EMBRAPA, e o projeto nem comenta a instalação de micro-usinas.

5. A desconstrução dA PAnAcéiA

As metas do programa de inserção da cultura do dendê na Amazônia são 
claras: aumento da área de produção, implementação da agroindústria atrelada a 
monocultura e a partir daí inserção do Brasil no mercado mundial de produção do 
óleo e do combustível dele proveniente.

Para que isto seja possível, seria necessário no mínimo triplicar60 a área atual 
de produção, seria necessário dispor de mais cem mil hectares o que implicaria ne-
cessariamente em um grande desmatamento na região. O projeto deixa claro que 
a intenção é a de cultivar áreas já desmatadas, mas os seus objetivos desmentem 
este pressuposto. Além disso, para que este sistema seja de fato o mais eficiente 
possível, o ideal (do ponto de vista financeiro) seria a produção em larga escala 
em grandes propriedades, como é feito nos países lideres no cultivo da espécie.

Em artigo, a EMBRAPA coloca que:

“A área de expansão possível para grãos é de pelo menos 90 milhões de hecta-
res. As áreas aptas para o dendê atingem, na Amazônia, cerca de 70 milhões de 
hectares, com alta aptidão em 40%.”

58  Idem 55.
59 ALCÂNTARA, Manoela. Oleaginosas podem gerar emprego e renda para comunidades da região Amazônica. A voz do 
Brasil, 2006. Disponível em http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/10/30/materia.2006-10-30.8674011801/view. 
Acesso em 04 de abril de 2008. 
60  Idem 55.
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O problema é que o conceito de alta aptidão aqui apresentado leva em conta 
somente a adaptação da planta ao local e sua conseqüente lucratividade. Não são 
levados em conta aspectos sociais ou ambientais neste momento.

O âmbito social nos gera especial preocupação posto que uma visão mais 
afiada da realidade brasileira nos permitiria perceber que as leis trabalhistas mui-
tas vezes não são cumpridas: são inúmeros os casos de mão de obra profunda-
mente mal-remunerada e da não existência de condições dignas de trabalho aos 
operários da agroindústria. Esta situação se agrava quando há uma grande oferta 
de mão-de-obra, pois abaixam-se os padrões de emprego aceitos pela população. 
E este é o caso da região.

Outro ponto a ser observado com atenção é o fato de que o dendê é uma 
espécie importada, não pertencente ao bioma amazônico. Desta forma, a “esta-
bilidade ecológica” do dendê defendida pela EMBRAPA é relativa, posto que, 
enquanto espécie exótica, a palma pode interferir no ecossistema da região sobre-
tudo se for cultivada em grandes propriedades.

A produção a partir dos pequenos seria uma boa forma de aportar os dis-
cursos de forma ambientalmente e socialmente responsável, posto que a inserção 
da espécie se daria de forma controlada e autônoma, dando uma oportunidade de 
renda própria para o agricultor e não rechaçando o lugar das espécies nativas. No 
entanto, sem um projeto de desenvolvimento local baseado em educação e treina-
mento para que estes pequenos produtores se mantenham no campo não é possível 
se pensar em sustentabilidade. 

Contudo, os números e metas que nos são apresentados nos levam a acreditar 
que a inserção deste gênero na Amazônia não será baseada na pequena produção. 
As ambições são maiores, visam inclusive a substituição do petróleo como com-
bustível e estes objetivos só serão alcançados a partir da monocultura de grande 
escala que já vem sendo feita em países como a Malásia e a Indonésia. 

A frágil política de conservação da Amazônia e a falta de fiscalização podem 
levar a conseqüências catastróficas quando aliadas a um programa de incentivo à 
agricultura monocultora em uma região com as características que lhe são especí-
ficas, como o solo infértil (e provavelmente exigirá o uso de fertilizantes) que sem 
a floresta o recobrindo se desertifica rapidamente.61 Qualquer tipo de monocultura 
em grande escala é, desta forma, inadaptada ao ambiente amazônico. Isto gera um 
conflito explícito de interesses, que se sobressai inclusive em diferentes áreas do 
próprio governo.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 O desenvolvimento – e não apenas o crescimento econômico – regional da 
Amazônia depende da noção de que a sustentabilidade e a conservação do patri-
mônio ambiental pressupõem o aspecto econômico. Neste sentido, acreditamos 

61  HOMMA, Alfredo Kingo Oyama. Amazônia: como aproveitar os benefícios da destruição? Dossiê Amazônia Brasileira. 
II Estud. São Paulo, 2005. av. vol.19 no.54 .
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ser necessária uma revisão das políticas públicas e privadas para que se tornem 
menos fragmentadas entre ideal e prática e menos antagônicas entre si de maneira 
a inviabilizar sua aplicação.

6.2 A proteção jurídica da Amazônia brasileira é muito forte, em especial devido 
ao valor que a Carta Magna lhe confere e aos institutos da área de preservação 
permanente e da reserva legal. Apesar disso, o desflorestamento às margens das 
leis aumenta a cada ano, e tem surgido novas propostas legislativas visando per-
mitir o aumento do desmatamento legal. A aprovação destas normas significará 
um risco incalculável a uma das principais patrimônios do nosso país.

6.3 Os biocombustíveis se utilizam de um marketing ambiental através da imagem 
de fonte “limpa” de energia, e têm sido marcados por um caráter salvacionista 
tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. No entanto, não são pre-
vistas, muitas vezes, como no projeto de expansão do óleo de dendê no Brasil, as 
nefastas conseqüências socioambientais que a produção não controlada deste tipo 
de energia pode causar. 

6.4 O programa de exploração da palma só será sustentável se for houver conco-
mitantemente o desenvolvimento local, regional e nacional. O mais importante 
é construir um projeto calcado nas potencialidades do território para que não se 
constitua em mais um fracasso.

6.5 Aspectos técnicos essenciais para a sustentabilidade do projeto são: o con-
sórcio do dendê com espécies nativas; fiscalização do cumprimento da legislação 
ambiental; capacitação de qualidade de mão de obra; geração de emprego e renda 
de maneira democrática; agregação de valor de mercado através de selos éticos; 
subsídios financeiros à agroindústria; e investimento em pesquisa e desenvolvi-
mento. 
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1. INTRODUÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro prevê mecanismos de responsabilização 
ambiental direcionados menos ao caráter punitivo e mais para a reparação do 
dano, cuja iniciativa compete ao Ministério Público. Na seara cível, tem-se o Ter-
mo de Ajustamento de Conduta (TAC); no âmbito penal, a suspensão condicional 
do processo e a transação penal 1.

Amiúde têm surgido críticas ao conteúdo dos acordos despenalizantes, pelo 
fato de estes se resolverem em prestação pecuniária, entrega de coisa ou prestação 

1  A respeito do novo modelo inaugurado pela Lei dos Juizados Especiais, destaca-se que: “Agora, ao lado, e como alterna-
tiva ao modelo ‘condenatório’ de processo, cuja característica das penas, segundo somente a previsão legal cominada no 
tipo, existe outra solução para determinadas infrações penais. Podemos, então, falar em um modelo ‘consensual’ de Justiça 
e de processo penal, por meio do qual, a escolha da sanção penal poderá contar com a participação do acusado [...]”. PA-
CELLI DE OLIVEIRA, Eugênio. Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro : Editora Lumen  Júris, 2007, p. 565.

RESUMO
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de serviços para organizações que não têm qualquer relação com a proteção do 
meio ambiente.  Ao comentar os mecanismos da transação e da suspensão condi-
cional do processo, FREITAS destaca que “não deverá ser imposto algo que nada 
tenha a ver com o crime e em nada auxilie na conscientização e recuperação do 
infrator, como doação de cestas básicas”2. 

Tendo como certa a necessidade de as obrigações originadas em transação 
penal e em suspensão do processo, serem direcionadas a organizações ou ativida-
des que tenham comprometimento com a proteção do meio ambiente, há que se 
buscar mecanismos para otimizar esta participação.

Os mecanismos ora estudados, estão previstos na Lei nº 9.099/95, nos arti-
gos 76 e 89, tendo recebido novos moldes com a Lei nº 9.605/98, nos artigos 27 
e 28, os quais condicionam a realização de transação e de suspensão condicional 
do processo à, modo geral, reparação do dano ambiental, o que inclui a posterior 
comprovação de sua realização.

A Lei dos Crimes Ambientais permite complementar a atuação estatal no 
campo de atuação voltado à defesa do meio ambiente, sublinhando, no âmbi-
to sancionatório, o objeto da responsabilidade civil ambiental. Ocorre que, para 
além de seu papel criminal, a referida lei trata de forma diferenciada o dano am-
biental e a sua reparação, de modo a condicionar a aplicação dos benefícios des-
penalizadores à efetiva reconstituição do dano ambiental pelo agente degradante, 
promovendo objetivos extrapenais3.

Destas premissas surgem dois problemas. Um já referido, quanto ao dire-
cionamento inadequado das obrigações firmadas por meio da transação e da sus-
pensão condicional do processo. O outro, tocante à fiscalização da reconstituição, 
especialmente no que se refere a devida apuração da satisfação da obrigação as-
sumida. 

Partindo do pressuposto que o agente lesante vá comprovar oportunamen-
te que tenha promovido a reparação do dano ambiental, ou mais, que lhe será 
exigida esta demonstração, resta questionar, se de fato será feito o adequado 
controle da obrigação. Objetivamente: o bem lesado foi de fato reparado? Se 
houve reparação, esta foi adequada? Quem define se tal intento foi realizado 
satisfatoriamente?

Motivado por estas perguntas de pesquisa, o presente trabalho tem por ob-
jetivo, analisar a práxis penal-ambiental em relação a transação penal e sugerir 
mecanismos de concretização dos princípios ambientais da participação e da res-
ponsabilização.

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e estudo de caso, reali-
zado na Comarca de Pomerode/SC, a partir da análise de Termos Circunstancia-
dos com objeto ambiental previstos na Lei nº 9.605/98, no período compreendido  
entre os anos de 2003 e 2007.

2  FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 221.
3  LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental : do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo : Editora Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 136/137.
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O levantamento dos dados foi efetuado junto a Diretoria de Informática do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio do Sistema de Assistência Judiciária 
(SAJ). Este sistema possibilitou a identificação dos procedimentos criminais clas-
sificados como “crime fauna/flora”, no período de interesse. Identificados e quanti-
ficados os procedimentos, procedeu-se sua análise por intermédio da consulta pro-
cessual disponível no sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por intermédio 
do endereço eletrônico htpp://www.tj.sc.gov.br. A pesquisa se deu, acessando o item 
“consulta processual – comarca”, indicação da Comarca de Pomerode e o número 
do processo informado pelo SAJ no campo “parâmetro de pesquisa”.

Assim, a presente pesquisa se insere na temática penal-ambiental, e a partir 
de uma formulação crítica da práxis, procura estimular o exercício da cidadania 
para fiscalizar e promover a máxima reparação do bem ambiental degradado.

2. ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DESPENALIZADORES NA 
COMARCA DE POMERODE/SC

O estudo de caso foi efetuado junto a Comarca de Pomerode, que compre-
ende unicamente o Município de Pomerode. Localizado no Estado de Santa Ca-
tarina, no Vale do Itajaí, o município contém uma área de 215.904 km2  e uma 
população de 24.607 habitantes4.

A pesquisa se concentrou na análise dos Termos Circunstanciados com obje-
to ambiental previstos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), no período 
que compreende os anos de 2003 à 2007. A metodologia utilizada foi descrita na 
Introdução do presente artigo.

Das informações sobre o andamento do processo, foram analisadas e abs-
traídas aquelas necessárias para alcançar os objetivos de pesquisa, conforme ex-
posição a seguir.

2.1 Dos Parâmetros Identificados e Analisados

O número de Termos Circunstanciados com objeto ambiental, previsto na 
Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), identificados pelo SAJ no período compre-
endido entre 2003 e 2007 na Comarca de Pomerode chega ao número de quarenta 
e oito procedimentos; destes, vinte e seis foram analisados e vinte e dois deixaram 
de ser analisados5.

Quanto aos vinte e seis procedimentos analisados, pode-se perceber que 
existe uma padronização nos tipos penais identificados, conforme se depreende 
da visualização na Tabela 1.

4  Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí.< http://www.ammvi.org.br/municipios/?>. Acesso em 23 de set. 
2007.
5  O motivo de não serem estudados o número de vinte e dois procedimentos justifica-se pelo seguinte: 03 deles ainda não 
houve audiência de transação penal; em 01 a pena não possibilita a utilização de transação penal, pois não é de menor po-
tencial ofensivo; 01 o réu já foi beneficiado com a transação penal há menos de cinco anos; 01 o réu não aceitou a proposta 
de transação penal; em 06 deles foram sumariamente arquivados; 10 sem informações disponibilizadas. 
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Tabela 1 - Tipos Penais da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) Identificados, 
Quantificados e Analisados na Comarca de Pomerode no período de 2003 – 2007.

Tipos Penais da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) Identificados, Quantificados 
e Analisados

Tipos Penais Quantidade identificada por tipo penal

Art. 29 2

Art. 29, § 1º, III 2

Art. 34 1

Art. 36 1

Art. 38 7

Art. 41 2

Art. 46 4

Art. 46, parágrafo único 1

Art. 48 6

Art. 50 2

Art. 51 1

Art. 60 3

Dentre os tipos penais previstos na Lei de Crimes Ambientais, a Comarca de 
Pomerode traz como característica o fato de o maior número de incidências ser de 
crimes contra a flora. O tipo penal que mais ocorre é o previsto no artigo 38, que 
dispõe sobre a destruição ou a danificação de floresta considerada de preservação 
permanente, seguido dos artigos 48 e 46, que tratam respectivamente, de impedir 
ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação e 
receber ou adquirir com fins econômicos produtos de origem vegetal sem a devida 
documentação legal.

Os crimes contra a fauna que ocorrem com mais freqüência, incidem sobre 
os artigos 29, 34 e 36, objetivam menos o consumo da carne, mas sim a venda e/
ou guarda em cativeiro de espécies da fauna silvestre.

Para melhor compreensão da Figura 2, segue uma síntese dos tipos penais 
identificados:

Crimes contra a fauna
•   Art. 29 – crime de caça, perseguição, captura de espécie da fauna silvestre 

sem devida licença, permissão ou autorização da autoridade competente 
ou em desacordo com a obtida;

•   Art. 29, § 1º, III – crime de venda, exportação ou aquisição, guarda ou ter 
cativeiro ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre;

•  Art. 34 – pesca em períodos não permitidos ou em local interditado;
•  Art. 36 – consideração sobre os tipos de pesca e captura.
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Crimes contra a flora
•  Art. 38 – destruição ou dano em floresta considerada de preservação per-

manente, ou utilização infringindo as normas de proteção;
•  Art. 41 – provocar incêndio em mata ou floresta;
•   Art. 46 – receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais, madeira, 

lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem a devida docu-
mentação legal;

•   Art. 46, parágrafo único – incorre na mesma pena prevista no caput, quem 
vende, expõe a venda, tem em depósito, transporta ou guarda produtos de 
origem vegetal;

•   Art. 48 – impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais 
formas de vegetação;

•  Art. 50 – destruir ou danificar florestas nativas;
•   Art. 51 – comercializar ou utilizar motoserra sem o registro ou licença de 

autoridade competente;
•   Art. 60 – construir, reformar ou instalar estabelecimento ou obras sem a 

devida licença ou autorização.
•   Apresentados os tipos penais identificados, passemos à análise dos resul-

tados.

2.2 Resultados da Análise das Sentenças de Transação Penal 

Da análise das informações obtidas sobre os acordos realizados nas  
audiências e sentenças de Transação Penal ocorridas no período de 2003 à 2007, 
foi possível identificar 7 tipos de acordo, conforme demonstra a Tabela 2.

Tabela 2 - Representação dos diferentes tipos de acordos, ocorridos nas sentenças 
de transação penal provenientes dos termos circunstanciados com objeto ambiental 
criminal, analisados na Comarca de Pomerode no período 2003-2007.

Representação dos diferentes tipos de Acordos

Tipos de Acordos Quantidade Identificada

Apresentação de licença ambiental 3

Compra de equipamentos 3

Doação de 300Kg de banana 1

Perdimento de toda a Madeira e lenha 6

Prestação de serviços a comunidade 4

Prestação pecuniária 14

Recuperação integral da area degradada 10

 Analisando as informações é possível verificar que as obrigações ori-
ginadas para recebimento dos benefícios não foram direcionadas a entidades ou 
atividades que tenham comprometimento com o meio ambiente, muito menos 

36 a concretizacao.indd   1041 5/16/08   4:32:04 PM



1042 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

houve a preocupação em exigir dos autores dos fatos a recuperação total do dano 
ambiental.

Verificou-se também, que não existe tempo hábil para o autor dos fatos 
recuperar o dano ambiental, vez que o tempo médio para a finalização dos 
termos circunstanciados na Comarca de Pomerode é de doze meses. Uma área 
degradada para ser recuperada, necessita de muito mais tempo do que aquele 
destinado à resolução dos termos circunstanciados e a declaração de extinção 
da punibilidade, como ocorre na Comarca de Pomerode.

Em apenas dez procedimentos, foi expresso no instrumento judicial de 
concessão do benefício despenalizador, a necessidade de recuperação integral 
da área degradada com o plantio de vegetação nativa, porém em seis deles, 
não foi juntado documento constatando a recuperação do dano ambiental. 
Verificou-se que, em apenas quatro processos, houve a juntada de laudo de 
vistoria da área, realizada pelo Órgão Ambiental Municipal. Em dois destes 
processos, o prazo era muito pequeno para que o autor dos fatos realizasse 
a devida recomposição dos danos ambientais. Em um caso, o acordo deter-
minava sessenta dias e no outro, três meses para a devida comprovação da 
recuperação ambiental.

Ademais, ainda foi possível evidenciar que os acordos enfrentam grande 
possibilidade de não obter êxito quanto à recuperação do dano. Isso porque as 
determinações inseridas nas decisões, pretensamente técnicas, não são formu-
ladas com o acompanhamento de profissional da área. Tal questão demonstra 
a necessidade de contratação de profissional competente para realizar a devida 
informação, recuperação e comprovação. 

É possível perceber que, em pelo menos duas das situações, as obriga-
ções foram fixadas com total desconhecimento de como realizar a recuperação 
do dano. De fato, não existe uma formula única para a composição. Questões 
técnicas e as especificidades da área devem ser consideradas, pois dependendo 
da região, floresta e característica ambiental, o plantio de mudas deverá seguir 
a critérios distintos. Neste sentido, vale transcrever:

“Recuperação da área degradada, no prazo de 60 (sessenta) dias, in-
clusive com plantação de mudas nativas e remoção do muro se este es-
tiver edificado sobre a APP; prestação pecuniária, intime-se a polícia 
de proteção ambiental para fiscalizar periodicamente a recuperação e 
a preservação da área recuperada”6;
“Plantio de 01 muda de árvore nativa a cada 9 metros quadrados (3X3), 
na área de 700 metros quadrados, o que corresponde a 67 mudas, no 
prazo de 20 dias. Não podendo em qualquer hipótese efetuar plantio de 
pinos, eucalipto, palmeira real, palmito, etc. os quais deverão ser supri-
midos da área, bem como manter limpo e cuidar das mudas durante o 

6  SANTA CATARINA. Comarca de Pomerode. Termo Circunstanciado. Sentença Transação Penal Audiência. Processo 
Número 50.06.001356-7. Autor Justiça Pública e Autor dos Fatos Jair Koch. 18 de agosto de 2006. Disponível em: <http://
pomerode.tj.sc.gov.br/cpopg/pcpoResultadoPG.jsp>. Acesso em 06 de abr. 2008
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prazo de seis meses, inclusive providenciando a substituição. Devendo 
o plantio e o crescimento ser fiscalizado pelo Serviço de Inspeção do 
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Pomerode”7.

Não há que se discutir a boa intenção dos envolvidos; entretanto a falta 
de critérios ambientais chama a atenção. É no mínimo questionável a recupe-
ração de dano ambiental em vinte dias e apenas com o plantio de mudas.

Há que se levar em conta, na fixação da obrigação, as peculiaridades da 
recuperação dos danos ambientais. O simples plantio de uma espécie vegetal 
não quer dizer que a área esteja recuperada, pois uma árvore adulta desmatada 
deixa de produzir sementes de forma que o período que a nova muda leva para 
chegar a idade adulta deveria ser considerado. Se o autor do fato prejudica 
determinada área com o desbaste de um número de árvores adultas, esta situ-
ação deve ser analisada por profissional competente para determinar a ideal 
recuperação.

Estes exemplos frisam a necessidade de, na fixação da obrigação para a 
concessão do benefício despenalizador, se exigir o acompanhamento por pro-
fissional com formação especifica. 

Por outro lado, é alarmante a constatação de que os acordos não estão 
sendo realizados em beneficio de entidades ou atividades que tenham compro-
metimento com o meio ambiente. Alguns exemplos das doações estipuladas 
merecem ser citadas, inclusive para destacar o descomprometimento com a 
questão ambiental, assim: compra de duas cadeiras especiais para a APAE; 
doação de um aparelho GPS para o órgão ambiental ou o valor de R$ 530,00 
em insumos para o horto florestal do município8; doação de uma máquina fo-
tográfica digital à Vigilância Sanitária.

As obrigações versam ainda sobre a doação de bens e equipamentos. 
Isso se dá pelos atos de doações de máquinas e equipamentos, ou mesmo dos  
bens de origem vegetal ou animal apreendidos, além da própria prestação  
pecuniária. 

As entidades civis ou órgãos públicos destinatário das doações estão dis-
tribuídos na forma da Tabela 3. Nota-se que quase a totalidade dos favorecidos 
pelas doações não têm qualquer ligação com a proteção do meio ambiente. 
A preocupação é fixar um favorecido final para a obrigação assumida pelo 
agente causado do dano, em estrito cumprimento do rito da Lei 9.099/95, sem 
qualquer compromisso com os objetivos da Lei 9.605/98.

7  SANTA CATARINA. Comarca de Pomerode. Termo Circunstanciado. Sentença Transação Penal Audiência. Processo 
Número 050.07.000932-5. Autor Justiça Pública e Autor dos Fatos Eduardo Ewald. 18 de maio de 2007. Disponível em: 
<http://pomerode.tj.sc.gov.br/cpopg/pcpoResultadoPG.jsp>. Acesso em 06 de abr. 2008
8  Destaca-se que estas hipóteses foram apresentadas alternativamente, como se fossem equivalentes.

Vol I-Profiss-book.indb   1043 5/14/08   9:47:57 AM



1044 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Tabela 3: Tabela das entidades ou órgãos que receberam doação de bens ou pecúnia e 
a quantidade de doações recebidas.

Entidades ou Órgãos que receberam doações de bens ou pecúnia 
 e a quantidade de doações

Entidade ou órgão que receberam doação  
de bens ou pecúnia.

Quantidade de 
Doações Recebidas

APAE/Pomerode 3
Casa da Solidariedade 4
Centro de Convivência Pommern Heim 1
Creche Nossa Senhora de Fátima 2
Horto florestal municipal 1
Lar Pommernheim 1
Pessoa Física 1
SEMA - Serviço especial de Meio Ambiente  
da Prefeitura de Pomerode

1

Vigilância Sanitária de Pomerode 1
Zoológico de Pomerode 4

Pelo conjunto de dados pesquisados, evidencia-se a necessidade de uma re-
adequação dos mecanismos de concessão de benefícios despenalizadores na Co-
marca de Pomerode.

Em momento algum pareceu se destacar a preocupação de recuperação total 
do dano ambiental, mas sim o simples cumprimento dos atos do procedimento. 
Assim, confunde-se a questão criminal ambiental definida pela Lei de Crimes 
Ambientais com a de outros tipos penais.

É a própria Lei dos Crimes Ambientais que impõe a composição do dano 
ambiental como condicionante ao benefício, de modo que a concessão do pálio 
despenalizador na seara criminal-ambiental tem nuances próprias que não podem 
ser desprezadas.

3. Estado dE dirEito ambiEntal – PrincíPios dEstacados

Às dimensões de direitos costuma-se atrelar um modelo de Estado. Daí 
se falar em Estado Liberal, Estado Social e, contemporaneamente, em Estado 
de Direito Ambiental. Este modelo de Estado carrega postulados9 que servem 
como transição da denominada irresponsabilidade organizada para um novo pa-

9  Segundo LEITE, o debate acerca das funções do Estado de Direito Ambiental pode ser representado em cinco postulados, 
a saber: moldar formas adequadas à gestão do risco; juridicizar instrumentos preventivos e precaucionais; trazer a noção 
de direito integrado; formar consciência ambiental; propiciar a compreensão do objeto estudo. CANOTILHO, J. J. Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo : Saraiva, 2007, p. 
152.
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tamar, onde o Estado e a sociedade assumam uma postura ativa no sentido de 
influenciar nas situações de risco, compreendendo a verdadeira situação am-
biental e constituindo mecanismos jurídicos e institucionais hábeis a proporcio-
nar um mínimo de segurança, em patamar garantidor da qualidade de vida sob 
o aspecto ambiental10.

Trata-se do reconhecimento, em nível constitucional, da importância do 
meio ambiente para a qualidade da vida humana e, a partir daí, o desenvolvimento 
de mecanismos para a tutela adequada do bem ambiental.

Para os limites deste texto, importa destacar dois princípios do Estado de Di-
reito Ambiental, também arrolados pela doutrina como princípios norteadores do 
direito ambiental, quais sejam: princípios da participação e da responsabilização.

3.1 Princípio da Participação

O princípio da participação deriva da compreensão atual sobre democracia 
e cidadania. A idéia de cidadania está tradicionalmente atrelada à noção de di-
reitos políticos, de modo que para participar do modelo democrático, necessário 
ser cidadão e, a partir daí votar e ser votado ou, mais especificamente, represen-
tar e ser representado.

ANDRADE11 aponta quatro deslocamentos para uma nova compreensão 
da idéia de cidadania. Inicialmente se trata de atribuir à cidadania um caráter 
mutável, de modo a “dinamizar e historicizar o conceito, que se revela na prá-
xis”. Em seguida, aumentar a dimensão da cidadania para além dos direitos 
políticos, englobando o “conjunto dos direitos (e deveres) humanos, instituídos 
e instituintes”, isto é, “cidadania centrada na participação como sua alavanca 
mobilizadora”. O terceiro momento importa em romper com a construção da ci-
dadania individual, dando novo rumo, no sentido da cidadania coletiva e plural, 
de modo a promover a “integração criativa das diferenças”.

O último deslocamento, resultado até dos apontamentos anteriores, refere-
se a uma inversão, quer dizer, “da cidadania moldada pela democracia à cida-
dania moldando a democracia”. Assim, não a democracia instituindo a cida-
dania, mas o contrário, a cidadania como meio de (re)fundar e potencializar a  
democracia.

Essa perspectiva traz à tona, ainda, um novo elemento, qual seja, romper 
com a idéia de cidadania apenas como direito, para alçar a reflexão sobre os 
deveres que nascem da cidadania.

Na seara ambiental, tal idéia de dever é realçada, por expressa disposição 
constitucional12, porquanto “assevera uma unidade de cooperação, da mesma 

10  LEITE, José Rubens Morato, in CANOTILHO, J. J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito cons-
titucional ambiental brasileiro. São Paulo : Saraiva, 2007, p. 152/153.
11  ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal máximo x cidadania mínima : códigos da violência na era da globa-
lização. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 2003, p. 70/79.
12  Constituição Federal, artigo 225, dispõe que é dever do Poder Público e da coletividade defender e preservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

Vol I-Profiss-book.indb   1045 5/14/08   9:47:57 AM



1046 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

forma inovadora, que pede um comportamento social ativo do cidadão em face 
da coletividade e da necessidade de proteção do patrimônio ambiental”13.

Nesse quadro, ganham especial relevo os movimentos da sociedade civil 
organizada. Associação de moradores, ONG’s ou quaisquer grupos que reúnam 
forças a fim de se engajarem num objeto comum são exemplos dessa nova confor-
mação, cujos integrantes já tomaram consciência dos deveres como cidadãos, isto 
é, para além de exigirem direitos, querem participar, querem contribuir.

3.2 Princípio da Responsabilização

O princípio da responsabilização aparece como uma das facetas do princípio 
do poluidor-pagador14, vindo a incrementar a noção tradicional da responsabi-
lidade civil. Segundo LEITE, desenha-se como um sistema compatível de res-
ponsabilidade que possibilita a aplicação de “toda espécie de sanção àquele que 
ameace ou lese o meio ambiente”. De fato, quando não atendidos os princípios 
da prevenção e da precaução, vital que o responsável pelo dano seja compelido 
a executar seus deveres ou responder por suas ações. O estabelecimento de um 
modelo adequado de responsabilidade é pressuposto indispensável do Estado de 
Direito, havendo necessidade de o “Estado articular um sistema que traga segu-
rança à coletividade” 15.

Para os limites deste trabalho, o que se pretende destacar é que um sistema 
de responsabilização por danos ambientais impõe que seja instituído um sistema 
eficiente de ‘fiscalização da responsabilização dos danos ambientais’.

O ordenamento brasileiro é pródigo ao estabelecer responsabilização. Des-
taca-se a objetivação da responsabilidade e, conforme apontado anteriormente, 
a exigência de reparação do dano ambiental como requisito para utilização dos 
benefícios despenalizadores previstos na Lei 9.099/95.

O que falta – e esta é inegavelmente a grande carência do Estado brasileiro 
– é fiscalização e controle, em todos os níveis.

4. DEVERES DA CIDADANIA: FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA 
RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS DESPENALIZADORES

O que se apresenta possível, a partir das premissas expostas, é um duplo 
direcionamento na aplicação dos mecanismos despenalizadores estabelecidos na 
Lei 9.099/95, que atenda, ao mesmo tempo, à aplicação destas regras à luz dos 
princípios ambientais supra destacados e, via de conseqüência, concretize os ob-

13  LEITE, José Rubens Morato, in CANOTILHO, J. J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito cons-
titucional ambiental brasileiro. São Paulo : Saraiva, 2007, p. 162.
14  A outra faceta que vale menção, aliás de muito mais importância, é a da imposição, conforme aos princípios da precau-
ção e da prevenção, da idéia de internalização dos custos ambientais do processo produtivo, rompendo-se com o irrespon-
sável modelo de externalização destes custos.
15  LEITE, José Rubens Morato, in CANOTILHO, J. J. Gomes; LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito cons-
titucional ambiental brasileiro. São Paulo : Saraiva, 2007, p. 180.
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jetivos destes princípios, no sentido de promover eficientemente a responsabiliza-
ção, reparação do dano e estímulo à participação da sociedade.

O primeiro direcionamento não é uma novidade, contudo, como visto, em-
bora defendido pela doutrina ambiental, não é aplicado. De fato, grande parte 
das obrigações oriundas de transação ou suspensão condicional do processo é 
direcionada a entidades ou atividades que não têm qualquer relação com a defesa 
do meio ambiente. Deste modo, há que se priorizar a destinação dos recursos, 
bens ou prestações a entidades voltadas ao meio ambiente, de modo inclusive a 
fortalecê-las, já que, no mais das vezes, tais entidades são ricas em pessoas dis-
postas a participar, mas carecem de recursos e estrutura para fazê-lo.

O segundo direcionamento pressupõe o primeiro. Uma vez ocorrendo, ha-
verá entidades estruturadas e, daí, absolutamente adequado que se firmem parce-
rias e convênios (inclusive como requisito para serem agraciadas com o fruto das 
obrigações do agente poluidor), a fim de atribuir a estas entidades a fiscalização 
da execução da reparação do dano ambiental, bem como que sejam incumbidas 
da elaboração de laudos, durante a execução e ao seu final, a fim de demonstrar a 
evolução, cumprimento de prazos, eventual descumprimento e, quando concluí-
do, qual o nível e qualidade da reparação realizada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constatação da práxis penal-ambiental na Comarca de Pomerode/SC em 
relação a transação penal, confirma as críticas surgidas na doutrina ambiental bra-
sileira quanto ao conteúdo dos acordos despenalizantes. Tais acordos não poten-
cializam a concretização de dois princípios basilares do Direito Ambiental, ou 
seja, o princípio da participação e o princípio da responsabilização ambiental.

Quanto ao princípio da participação, tem-se que as obrigações originadas nas 
concessões dos benefícios despenalizadores em sua grande maioria, são direciona-
das a entidades sociais ou governamentais sem vínculo com a proteção ambiental. 
Cientes que estes acordos versam sobre a doação de bens e equipamentos, além de 
prestação pecuniária, recomenda-se que estas obrigações sejam destinadas priori-
tariamente às ONGs ambientalistas,  objetivando seu aparelhamento, capacitação 
e atuação  no acompanhamento de projetos de reparação de dano ambiental. Tal 
acompanhamento pressupõe a elaboração de laudos durante a execução e ao final, a 
fim de demonstrar a evolução, cumprimento de prazos, eventual descumprimento e, 
quando concluído, qual o nível e qualidade da reparação realizada.

Quanto ao princípio da responsabilização, tem-se que a recuperação am-
biental quando exigida para composição do dano, é feita de forma inadequada em 
virtude da falta de orientação técnica na condução do processo de recuperação 
e do tempo exíguo para finalização do Termo Circunstanciado. Recomenda-se, 
para enfrentamento deste problema, uma melhor articulação entre o Ministério 
Público, Poder Judiciário, ONGs ambientalistas  e Órgãos Ambientais, no sentido 
de garantir um adequado suporte técnico nos projetos de recuperação, bem como, 
seu acompanhamento e fiscalização.
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6. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

6.1 A práxis penal-ambiental no campo da concessão do benefício despenaliza-
dor, não potencializa a concretização dos princípios da participação e da respon-
sabilização ambiental;

6.2 As obrigações originadas nas Transações Penais em sua grande maioria,  di-
recionadas a entidades sociais ou governamentais sem vínculo com a proteção 
ambiental, não contribuem para a conscientização e recuperação do infrator e para 
o fortalecimento do princípio da participação;

6.3 As obrigações originadas nas Transações Penais, devem ser destinadas priori-
tariamente  às ONGs ambientalistas,  objetivando seu aparelhamento, capacitação 
e atuação no acompanhamento de projetos de reparação de dano ambiental; 

6.4 A recuperação ambiental quando exigida para composição do dano, é feita 
de forma inadequada em virtude da falta de orientação técnica na condução do 
processo de recuperação e do tempo exíguo para finalização do Termo Circuns-
tanciado;

6.5 Deve haver uma melhor articulação entre o Ministério Público, o Poder Ju-
diciário, ONGs ambientalistas e Órgãos Ambientais, no sentido de garantir um 
adequado suporte técnico nos projetos de recuperação, bem como, seu acompa-
nhamento e fiscalização.
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1. INTRODUÇÃO 

A grande pressão que as atividades humanas exercem sobre os ecossistemas 
naturais representa uma grave ameaça à preservação e conservação das espé-
cies. As perturbações humanas em série têm sido responsáveis pela destruição 
de diversos biomas, levando à destruição da paisagem e, com isso, acarretando o 
desequilíbrio entre as espécies (BEALE; MONAGHAN, 20041). 

Uma das maneiras de amenizar os riscos potenciais causados pelas ativida-
des humanas que ameaçam a conservação da biodiversidade tem sido a criação de 
áreas protegidas, com a finalidade de preservar partes representativas dos ecossis-
temas, sua biodiversidade e processos ecológicos. 

Aos poucos, porém, surgiu a percepção de que somente a criação de áreas 
protegidas não bastava para a preservação e conservação dos ecossistemas. Fortale-
ceu-se, aos poucos, a idéia de que as áreas protegidas deveriam ter um filtro, impe-
dindo que as atividades antrópicas externas prejudicassem os ecossistemas naturais 
dentro de seus limites. Este filtro aparece, na legislação brasileira, ora como Zona 
de Entorno (Resolução CONAMA 13/90), ora como Zona de Amortecimento de 
unidades de conservação (Lei nº. 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação – SNUC, PINTO; WINDT; SIQUEIRA, 2001)2.

A função principal desempenhada por essa zona é ampliar a presença, ao 
redor da unidade de conservação (UC), de hábitat favorável à vida silvestre, as-

1  BEALE, C.M.; MONAGHAN, P. (2004).  Human disturbance: people as predation-free predators?  Journal of Applied 
Ecology, Oxford, v.41, n.2, p.335-343. 
2  PINTO, A.L.T.; WINDT, M.C.; SIQUEIRA, L.E.A. (2001).  Interesses difusos e coletivos: sistema nacional de unidades 
de conservação.  3.ed.  São Paulo: Saraiva.  p.514-530.
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segurando, com isso, a manutenção de populações maiores que aquelas possíveis 
dentro da área protegida. 

A preocupação com as ameaças aos recursos naturais da Estação Ecológica 
de Assis (EEcA), em decorrência do uso das terras nas áreas que a circundam, 
motivou a iniciativa dos gestores da unidade em elaborar o Plano de Desenvol-
vimento Sustentável para o Entorno da Estação Ecológica (MAX et al., 2004a)3. 
Naquele estudo, foram identificados os principais problemas ambientais ao redor 
da UC e propuseram-se soluções técnicas (por exemplo, terraceamento para con-
trole de erosão, reflorestamento de matas ciliares). 

Os autores daquele estudo, porém, não analisaram tais problemas do ponto 
de vista do nível de ameaça que oferecem aos ecossistemas da EEcA e nem, 
tampouco, quanto às restrições de natureza jurídica que possam limitar ou fa-
cilitar a ação dos gestores na busca de soluções possíveis, visando à cessação 
dos impactos provenientes das atividades econômicas no entorno da unidade de 
conservação.

O presente estudo teve como objetivos específicos: 1) elaborar o diagnóstico 
das ameaças que possam oferecer riscos à conservação dos ecossistemas naturais 
e ao desenvolvimento sustentável da região, a partir dos diferentes usos da terra na 
zona tampão (Zona de Entorno e Zona de Amortecimento) da Estação Ecológica 
de Assis, SP, e 2) analisar essas ameaças e possíveis soluções, especialmente sob 
o ponto de vista jurídico. 

1.1 Material E Métodos 

1.1.1 Local de estudo

A Estação Ecológica de Assis situa-se no sudoeste do Estado de São Paulo 
(22° 36’65” a 22°36’68”S e 50°23’00” a 50°22’29” W), sendo enquadrada, pelo 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como Unidade de Proteção In-
tegral, pertencente ao Instituto Florestal, órgão este subordinado à Secretaria de 
Estado Meio Ambiente.  

 Esta unidade de conservação foi criada pelo Decreto Estadual nº. 35.697, 
de 21 de setembro 1992 (SÃO PAULO, 1992)4, com área original de 1.312,38 ha, 
ampliada posteriormente para 1.760,64 ha, pelo Decreto Estadual n°. 47.097, de 
18 de setembro de 2002 (SÃO PAULO, 2002)5. 

A Estação Ecológica de Assis abriga vegetação natural de cerrado lato sen-
su, predominando a fisionomia cerradão, e áreas menores de cerrado denso, cer-
rado típico, campo úmido, mata ciliar e mata de brejo.

3  MAX, J.C.M. et al. (2004a).  Plano de desenvolvimento sustentável para o entorno da estação ecológica de Assis.  São 
Paulo: Secretaria do Meio Ambiente; Instituto Florestal.  (Série Registros).  No prelo. 
4  SÃO PAULO (Estado). (1992).  Decreto Estadual nº. 35.697, de 21 de setembro 1992. Dispõe sobre a criação da Estação 
Ecológica de Assis.  Diário Oficial do Estado, São Paulo, 22 set. 
5  SÃO PAULO (Estado). (2002).  Decreto Estadual nº. 47.097, de 18 de setembro 2002. Dispõe sobre a ampliação da 
Estação Ecológica de Assis.  Diário Oficial do Estado, São Paulo, 19 de set.
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O objetivo principal pelo qual esta unidade de conservação foi criada era 
a preservação do ecossistema de cerrado, com a sua biodiversidade e processos 
ecológicos. A ampliação agregou um novo objetivo – a proteção do manancial, 
uma vez que a área incorporada contém a principal nascente da Água do Cervo, 
que abastece a população urbana.

O primeiro Plano de Manejo da EEcA, (DURIGAN et al., 1995)6 é um 
documento interno do Instituto Florestal, que não foi publicado. Naquela oca-
sião, o Plano de Manejo não era obrigatório e não existiam regras claras para sua 
elaboração. A equipe que elaborou aquele Plano seguiu o método recomendado 
por Pádua e Porto (1979)7, que segue o sistema proposto pela FAO (MOSELEY; 
THELEN; MILLER, 1976)8. Não era, então, prevista a delimitação da Zona de 
Amortecimento.

Aquele Plano de Manejo encontra-se em processo de revisão, devendo ser 
incorporados os limites da Zona de Amortecimento, que se estenderá até os divi-
sores de águas das microbacias hidrográficas ao redor da unidade, e normas claras 
referentes a esta zona, para dar suporte às decisões dos gestores.

1.2 Diagnóstico das ameaças 

O conceito de ameaça utilizado neste estudo empresta-se da Convenção so-
bre Diversidade Biológica. A Convenção sobre Diversidade Biológica não exige 
que a ameaça seja “séria ou irreversível”, mas que seja “sensível”, quanto à possí-
vel redução ou perda da diversidade biológica. Ameaça sensível é aquela revestida 
de perceptibilidade ou aquela considerável ou apreciável (MACHADO, 2007)9.  

A partir desse alicerce inicial, as ameaças à EEcA foram agrupadas segundo 
sua origem. Por exemplo, todos os problemas decorrentes de práticas agrícolas ina-
dequadas, tais como: erosão, desmatamento, assoreamento, fragmentação etc. foram 
considerados uma única fonte de ameaça – expansão agrícola. Da mesma maneira 
foram agrupados os problemas ambientais decorrentes da expansão urbana.  

As ameaças, assim agrupadas, foram estudadas em campo e avaliadas com-
parativamente segundo o seu grau de importância, quer seja pelo risco aos ecos-
sistemas naturais, quer seja por contrariarem as premissas do desenvolvimento 
sustentável. 

A partir de visitas de campo, os problemas existentes, listados a seguir, fo-
ram submetidos à avaliação de importância para o presente estudo. 

•  presença de animais exóticos que invadem a unidade de conservação a 
partir das propriedades do entorno;

•  presença de uma linha de transmissão de energia que atravessa  a zona 
tampão e margeia os limites da unidade;

6  DURIGAN, G. et al. (1995).  Plano de manejo da estação ecológica de Assis.  São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente; 
Instituto Florestal.
7  PÁDUA, M.T.J.; PORTO, E.L.R. (1979).  Plano do sistema de unidades de conservação do Brasil.  Brasília: IBDF. 
8  MOSELEY, J.; THELEN, K.; MILLER, K. (1976).  National parks planning.  FAO: Forestry paper, Roma, v.6.  
9  MACHADO, P.A.L. (2007).  Direito Ambiental Brasileiro.  15.ed.  São Paulo: Malheiros. 
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•  existência de um depósito de entulho (restos de construção civil e asseme-
lhados);

• expansão da monocultura canavieira, substituindo áreas de pastagens;
•  expansão urbana, com loteamentos sendo abertos em áreas cada vez mais 

próximas do perímetro da unidade;
• aterro sanitário próximo ao perímetro da unidade de conservação;
• duas rodovias que margeiam a unidade de conservação;
• Distrito Industrial (indústrias secas) no interior da zona tampão; 
• pedreira desativada junto à divisa da unidade; e
• linha férrea no interior da zona tampão.
Estabeleceram-se critérios e indicadores para avaliação das ameaças identi-

ficadas (Tabela 1). Para cada ameaça, efetuou-se o somatório da nota atribuída a 
cada um dos indicadores segundo a sua categoria.  A hierarquização das ameaças 
se fez com base no valor obtido neste somatório.

Quadro 1. Critérios e indicadores para priorização de ações visando à minimiza-
ção das ameaças oriundas da Zona de Amortecimento da Estação Ecológica de 
Assis, SP.

Indicador Critério Categoria Nota

Possibilida-
de de evitar 
ou resolver 

devem ser prioritários os con-
flitos que podem ser evitados 
mediante ações adequadas de 
manejo e gestão ou para os 
quais podem ser apontadas 
soluções

Problemas iminentes que podem 
ser evitados

3

Problemas existentes que podem 
ser removidos ou solucionados

2

Problemas existentes cujo im-
pacto pode ser minimizado

1

Problemas existentes que não 
podem ser removidos ou solu-
cionados

0

Riscos para 
o ecossiste-
ma natural 

são prioritárias ameaças que 
colocam em risco a sobrevi-
vência de espécies raras ou 
ameaçadas

Oferece ameaça a espécies raras 2

Oferece ameaça a espécies abun-
dantes

1

Não oferece ameaça direta à 
fauna silvestre ou à vegetação 
nativa

0
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Número de 
pessoas afe-
tadas ou en-
volvidas 

a importância do problema é 
proporcional ao número de 
pessoas por ele afetadas

Grande número de pessoas dire-
tamente afetadas ou envolvidas 

2

Pequeno número de pessoas di-
retamente afetadas ou envolvi-
das;

1

Não afeta seres humanos. 0

Ameaça à 
saúde públi-
ca 

maior prioridade a focos de 
conflito que oferecem risco à 
saúde humana

Risco elevado para 
grande número de pessoas

2

Risco elevado para pequeno nú-
mero de pessoas

1

Baixo ou nenhum risco à saúde 
pública.

0

Exis tência 
de conflito 
jurídico

devem ser prioritariamente 
analisados os conflitos que 
envolvem um maior número 
de institutos jurídicos

Envolve mais de um instituto ju-
rídico

2

Envolve pelo menos um instituto 
jurídico

1

Sem conflito jurídico aparente 0

Dentre as atividades da zona tampão da Estação Ecológica de Assis, aquelas 
consideradas mais importantes foram analisadas, com base nos problemas a elas 
associados e nas leis sobre elas incidentes. 

1.3 Resultados E Discussão 

Os mais importantes conflitos de uso, dentro da zona tampão da Estação 
Ecológica de Assis, em ordem decrescente de importância para a orientação de 
ações de manejo e gestão, foram os seguintes: expansão urbana, expansão agríco-
la, aterro sanitário, e invasão por animais exóticos (Tabela 2). 
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Quadro 2 – Avaliação comparativa da importância das ameaças oriundas da zona 
tampão da Estação Ecológica de Assis, SP, para as decisões de manejo e gestão. 

Ameaças 

Indicadores de importância

Po
ss

ib
il

id
ad

e 
de

 
ev

it
ar

 o
u 

re
so

lv
er

N
úm

er
o 

de
 

pe
ss

oa
s

af
et

ad
as

R
is

co
 à

 s
aú

de
 

pú
bl

ic
a

R
is

co
 p

ar
a 

o 
ec

os
si

st
em

a

E
xi

st
ên

ci
a 

de
 

co
nfl

it
o 

ju
rí

di
co

N
ív

el
 d

e 
pr

io
ri

da
de

1. Expansão urbana 3 2 2 1 2 10

2. Expansão agrícola 3 1 2 1 2 09

3. Aterro sanitário 2 1 1 2 2 08

4. Animais exóticos 2 1 1 2 1 07

5. Depósito de entulho 2 1 1 1 1 06

6. Rodovias 1 0 1 1 2 05

7. Pedreira 1 0 0 0 2 03

8. Distrito industrial 0 0 1 0 1 02

9. Ferrovia 0 0 0 1 1 02

10. Linhão 0 0 0 0 1 01

As quatro ameaças avaliadas como de maior importância para este estudo, 
especialmente pelos aspectos jurídicos envolvidos, e as ferramentas que precisa-
rão ser consideradas na busca de solução para minimizar ou eliminar cada uma 
delas, são apresentadas e discutidas a seguir.

Cada uma das atividades que oferecem ameaça aos recursos naturais foi 
analisada, do ponto de vista jurídico, primeiro, quanto à exigência ou não de li-
cenciamento e, segundo, quanto à possibilidade de remoção para outro local. O 
primeiro critério é essencial, pois, se a atividade depender de licenciamento para 
ter continuidade, o órgão gestor da unidade deverá ser ouvido antes da emissão da 
licença. Em conseqüência disso, o Instituto Florestal (IF) poderá emitir parecer 
que impeça a continuidade da ação.

1.3.1 Expansão urbana 

A zona tampão da Estação Ecológica de Assis delimita-se com alguns nú-
cleos de expansão urbana da cidade de Assis, todos situados na bacia hidrográfica 
que fornece água para abastecimento urbano. 
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Um dos efeitos causados pela urbanização desordenada é a perda da biodi-
versidade, com reflexos na flora, fauna, perda de hábitat, fragmentação e homo-
geneização. A expansão urbana sem planejamento acarreta, também, a imperme-
abilização do solo, levando à diminuição do armazenamento de água no lençol 
freático, colocando assim em risco o abastecimento à população. Acontece que 
a expansão urbana, na maioria das vezes, tem ocorrido em torno dos sistemas 
aquáticos, afetando com isso suas qualidades biológicas e físicas (PAUCHARD 
et al., 2006)10. 

Desse modo, a urbanização implica ampliação da rede de esgotos, aumento 
da disposição de lixo e uma série de outras conseqüências indesejáveis para a 
qualidade da água em uma área de abastecimento de manancial. Por isso, a pos-
sibilidade de expansão urbana para o interior da zona tampão oferece ameaça 
especialmente à população humana, mais até do que sobre os recursos naturais da 
unidade de conservação, mas fere um dos objetivos de manejo da unidade, que é 
justamente a proteção do manancial.

Analisando-se a possibilidade de expansão urbana sobre a zona tampão de 
unidades de conservação, do ponto de vista jurídico, novamente a ferramenta ini-
cial que deve ser considerada para sua contenção é a Lei nº. 9.985/00 que instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Diz a Lei que a área 
de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada 
zona rural, para os efeitos legais (artigo. 49). Além disso, dispõe o parágrafo 
único do mesmo dispositivo que após a Zona de Amortecimento ser definida for-
malmente ela não poderá ser transformada em zona urbana. 

A contenção da expansão da zona urbana sobre a área rural será efetiva 
a partir do devido ordenamento do uso territorial municipal. Este ordenamento 
pode inibir, além dos conflitos de interesse de uso decorrentes da expansão urba-
na, outros tais como o aterro sanitário e o depósito de entulho, no caso da Estação 
Ecológica de Assis. Portanto, as soluções para esses conflitos passam pela imple-
mentação adequada e eficiente de alguns instrumentos da política de desenvolvi-
mento urbano municipal, tais como: Plano Diretor, Código de Obras, Lei Orgâni-
ca, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo Urbano – Lei nº. 
6.766/79 (BRASIL, 1979a)11, Estatuto da Cidade – Lei nº. 10.257/01 (BRASIL, 
2001)12, Conselho de Desenvolvimento Urbano e COMDEMA (Conselho Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambiente), além da atuação do Ministério Público e de 
outros atores institucionais que exercem os instrumentos de comando e controle 
no ordenamento jurídico e na esfera administrativa. 

Com exceção da Lei de Uso e Ocupação do Solo, os demais instrumentos fo-
ram incorporados pelo Plano Diretor de Assis, instituído pela Lei Complementar nº. 

10  PAUCHARD, A. et al. (2006).  Multiple effects of urbanization on the biodiversity of developing countries: the case of a 
fast-growing metropolitan area (Concepción, Chile).  Biological Conservation, Barking, v.127, n.3, p.272-281, Jan. 
11  BRASIL. (1979a).  Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano.  Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 
12  BRASIL. (2001).  Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001. Dispõe sobre o estatuto da cidade.  Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 11 jul.
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10/06 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, 2006)13, a qual propôs uma série 
de ferramentas objetivando atingir o desenvolvimento sustentável do município. 

Procurando-se no Plano Diretor do município de Assis instrumentos que 
sirvam para inibir a expansão urbana sobre a Zona de Amortecimento da EEcA, 
encontram-se itens distintos. O Capítulo I trata da questão do desenvolvimento 
rural e dispõe sobre o macrozoneamento e o zoneamento (Título III). Neste Capí-
tulo o Plano Diretor procurou atender às exigências da Lei Federal nº. 10.257/01 
(BRASIL, 2001), que instituiu o Estatuto da Cidade, o qual estabelece diretrizes 
gerais da política urbana. Além disso, os artigos. 37, 38 e 39 do mesmo instru-
mento normativo dispõem sobre as normas de macrozoneamento e sobre as regras 
fundamentais de ordenação do território no município.

Dentre as normas de macrozoneamento estabelecidas pelo Plano Diretor 
do município de Assis, merecem destaques alguns artigos que serão descritos a 
seguir. Entre eles destaca-se o  artigo 39, pois se houver efetivamente o seu cum-
primento, a integridade da Zona de Amortecimento será preservada. Dispõe o 
artigo. 39, inciso III: a contenção da expansão da área urbana na região da Zona 
de Amortecimento da Estação Ecológica de Assis e em regiões que acarretem 
degradação sócio-ambiental.

O art. 42, caput do Capítulo II do Plano disciplina a composição da macro-
zona rural, dividindo-a em: áreas de uso agrícola, florestal, pecuário, áreas com 
outros usos, como chácaras de recreio, lazer, turismo, comércio e indústria e áre-
as cobertas por vegetação natural, Unidades de Conservação da natureza, Áreas 
de Preservação Permanente e Reserva Legal nas propriedades rurais.

No art.42, §1º, foi feita a subdivisão da macrozona rural e no inciso IV criou-
se a zona agrosilvopastoril, que foi assim definida: demais áreas da zona rural, 
inclusive área da Floresta Estadual de Assis (FEA) e a Zona de Amortecimento 
da Estação Ecológica de Assis, destinadas à produção agrosilvopastoril. Na mes-
ma linha de raciocínio, o inciso V instituiu a zona de conservação da natureza, 
que compreende todas as áreas com vegetação natural remanescente, incluída a 
Estação Ecológica de Assis, as Áreas de Preservação Permanente e as Reservas 
Legais obrigatórias das propriedades rurais.

Também tratando do assunto, o artigo. 43 determinou que a criação de no-
vas áreas de expansão urbana dentro da Zona de Amortecimento da Estação Eco-
lógica de Assis, dependerá de prévia anuência do órgão gestor da Unidade de 
Conservação e do Conselho de Desenvolvimento Urbano.

Outro dispositivo que restringe a expansão urbana sobre a Zona de Amorte-
cimento, dentro do Plano Diretor, é o artigo 65, §1º, o qual disciplina as Áreas de 
Especial Interesse Ambiental e os diferentes níveis de restrição de uso do solo.  

De modo geral, os trechos citados do Plano Diretor do município de Assis 
demonstram que o Plano de Manejo da unidade de conservação e suas determina-
ções foram respeitadas. 

13  PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS (2006).  Lei complementar nº10, de 10 de outubro de 2006. Institui o plano 
diretor municipal.  Assis. 
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O Plano Diretor tem prioridade sobre outros planos existentes no Município 
ou que possam vir a ser instituídos. A acepção “diretor” tem dimensão jurídica 
considerável, pois é um plano criado pela lei para dirigir e para fazer com que os 
demais ordenamentos municipais, tais como: leis, decretos e portarias anteriores 
ou posteriores tenham de se ajustar ao Plano Diretor (MACHADO, 2007). O Pla-
no Diretor é uma lei municipal, pois os planos urbanísticos importam inovação de 
grande profundidade no ordenamento jurídico, impondo obrigações e constrangi-
mentos e gerando direitos que, no sistema brasileiro, somente se compreendem 
mediante lei (SILVA, 2006)14. 

O Plano de Manejo possui a natureza jurídica de um documento de gestão 
técnico-administrativa e foi instituído pelo art.2º, inciso XVII e art.27, §1º, §2º e 
§3º da Lei nº. 9.985/00. Este documento é hierarquicamente inferior ao Plano Di-
retor do município, que é um instrumento técnico de planejamento urbano previs-
to constitucionalmente pelo art.182 (BRASIL, 1988)15. O Plano Diretor faz parte 
da política urbana a ser desempenhada pelo município, propondo o ordenamento 
do uso do solo municipal.

O primeiro documento serve para a unidade de conservação ordenar o uso 
do solo (estabelecendo o zoneamento na unidade) e propor o manejo que será 
realizado no ecossistema protegido e em sua zona tampão. O Plano Diretor deve 
obrigatoriamente tratar da zona urbana e rural dos municípios e, pondera Macha-
do (2007), se o Plano Diretor não dispuser sobre a área rural, este estará contami-
nado e poderá ser pedida sua nulidade. 

Cabe ressaltar, também, que o município não deverá planejar visando so-
mente a sua realidade política, social e econômica, mas haverá de ter em conta o 
ecossistema em que está inserido, especialmente a bacia e sub-bacia hidrográfica 
de que faz parte. Consistiria em uma aberração jurídica e ecológica deixar o plano 
diretor municipal de se adaptar às diretrizes do plano de bacia hidrográfica (MA-
CHADO, 2007).

Do ponto de vista jurídico, portanto, pode-se considerar que, especialmente 
pela inserção do tema no Plano Diretor do município, a expansão urbana sobre a 
Zona de Amortecimento da Estação Ecológica de Assis poderá ser evitada, depen-
dendo, portanto, da fiscalização e aplicação das leis vigentes. 

1.3.2 Expansão agrícola

 A expansão agrícola e o desenvolvimento das atividades agropecuárias re-
presentam uma séria ameaça à biodiversidade da Estação Ecológica. Os impac-
tos ambientais causados pelas atividades agropecuárias sobre a biodiversidade, 
de modo geral, podem incluir: desmatamento e expansão da fronteira agrícola; 
queimadas em pastagens e florestas, poluição por dejetos animais e agrotóxicos, 
erosão e degradação de solos e contaminação das águas, entre outros (RODRI-

14  SILVA, J.A. (2006).  Direito urbanístico brasileiro.  4.ed.  São Paulo: Malheiros.
15  BRASIL. Constituição. (1988).  Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília, DF: Senado.
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GUES, 200116; FISZON et al., 200317), Tais impactos trazem, como conseqüên-
cia, a extinção de espécies, populações e ecossistemas, diminuição da diversidade 
intra-específica e perda de variabilidade genética, entre outras.

A expansão da fronteira agrícola não configura, necessariamente, uma ame-
aça direta da agricultura sobre a biodiversidade As ameaças estariam sim repre-
sentadas pela preponderância e avanço da agricultura intensiva – a tendência à 
monocultura e o uso de pesticidas – além da conseqüente extinção de sistemas 
tradicionais de cultivo (RODRIGUES, 2001). 

No Estado de São Paulo, Kronka et al. (1998)18 demonstraram que houve 
diminuição alarmante nas áreas cobertas por vegetação de cerrado, com perda de 
87% da área no período 1962 a 1992. O mesmo estudo mostra que a região de 
Governo de Assis apresentou redução de 76% nas diversas categorias de cerrado 
no período de 1962 até 1992, porcentagem ligeiramente inferior à do estado como 
um todo. A ocupação do solo na região pela cultura da cana-de-açúcar sofreu um 
aumento de área no período da ordem de 637%, enquanto a cultura temporária 
cresceu apenas 88% no mesmo período. 

No caso da região de Assis, especialmente na zona de entorno da EEcA, a 
mais freqüente mudança constatada tem sido a substituição das pastagens pela 
cana-de-açúcar (MAX et al., 2004a). Na conversão de pastagens para agricultura, 
geralmente são eliminadas todas as plantas lenhosas, diminuindo a permeabilida-
de da paisagem. Há aumento na aplicação de agrotóxicos e aumento nos riscos 
de erosão e, no caso específico da cultura canavieira, o uso regular do fogo é uma 
ameaça adicional importante. 

A conversão de pastagens em agricultura oferece, portanto, ameaça à biodi-
versidade e aos recursos hídricos, embora essa ameaça não seja tão evidente e não 
atinja diretamente a população humana. 

O único instrumento jurídico correlato à expansão da agricultura dentro da 
zona tampão de unidades de conservação o faz de maneira indireta, ao estabele-
cer a necessidade de que o órgão gestor da unidade seja ouvido nos processos de 
licenciamento (Resolução CONAMA 13/90 – BRASIL, 1990)19. Assim, sempre 
que a mudança de uso da terra implique, por exemplo, corte de árvores isoladas, 
passa a ser objeto de licenciamento. Regra geral, porém, a simples mudança de 
uso da terra sem corte de árvores não tem passado pela esfera jurídica, dependen-
do apenas da vontade do proprietário. 

Tem havido aqui, a nosso ver, uma falha de interpretação da lei e conseqüen-
te omissão por parte dos gestores, pois existe, sim, respaldo jurídico para que a 

16  RODRIGUES, G.S. (2001).  Impacto das atividades agrícolas sobre a biodiversidade: causas e conseqüências.      In: 
GARAY, I.E.G.; DIAS, B.F.S. Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais: avanços conceituais e revisão de 
novas metodologias de avaliação e monitoramento.  Petrópolis: Vozes.  Cap.2, p.128-139.
17  FISZON, J.T. et al. (2003).  Atividades antrópicas e fatores de impacto na fragmentação.  In: RAMBALDI, D.; SOARES, 
D.A.  Efeitos da fragmentação de habitats: recomendações de políticas públicas.  Brasília: MMA/SBF.  Cap.3, p.66 -99.
18  KRONKA, F.J.N. et al. (1998).  Áreas de domínio do cerrado no Estado de São Paulo.  São Paulo: Secretaria do Meio 
Ambiente.
19  BRASIL. (1990).  Resolução CONAMA nº. 13, 06 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o licenciamento ambiental no en-
torno de Unidades de Conservação.  Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 dez. Seção I, p. 2541.  Disponível em<http://
www.mma.gov.br/port/conama/res/res90/res1390.html>.  Acesso em: 1 jul. 2007. 
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conversão do uso da terra, nos casos em que seja maléfica para a conservação, 
passe a ser objeto de licenciamento. Em seu art. 1º, o texto da Resolução CONA-
MA 13/90 (BRASIL, 1990) diz que:

Art. 1º – O Órgão responsável por cada Unidade de Conservação, juntamente 
com os órgãos licenciadores e de meio ambiente, definirá as atividades que 
possam afetar a biota da Unidade de Conservação.

Com base no disposto na Resolução, caberia aos gestores a iniciativa de 
elencar todas as atividades potencialmente impactantes e, entre elas, poderiam 
ser incluídas formas de uso da terra que usualmente não são objeto de licencia-
mento. 

Surge aqui uma nova dúvida: até onde vai a competência do gestor em apon-
tar determinados usos agrícolas entre as atividades que necessitam de licencia-
mento e, eventualmente, proibir a modificação de uso da terra, por exemplo, de 
pastagem para cana-de-açúcar? Para que tal decisão não gerasse dúvidas, seria 
desejável que houvesse comprovação científica dos malefícios que a conversão 
causaria ao ecossistema natural.  A regulamentação da nova atividade, porém, 
pode estabelecer restrições. Por exemplo, a conversão pode ser permitida desde 
que não implique o corte de árvores ou o uso do fogo. 

Pode-se aplicar ainda, nesses casos, o princípio constitucional da função so-
cial da propriedade, nele incorporando-se uma dimensão ambiental (CF, art.170, 
inciso III – BRASIL, 1988), ou seja, o direito à propriedade só é garantido a partir 
do cumprimento da função social e ambiental do imóvel rural (art.186, incisos I 
ao IV – BRASIL, 1988). 

As propriedades rurais, porém, também devem atender, concomitantemente, 
a outros aspectos, como, por exemplo: utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente (CF, art. 186, inciso II). Cabe ressal-
tar que o princípio da função social relacionado ao imóvel rural já havia sido ante-
riormente assegurado pelo Estatuto da Terra – Lei nº. 4.504/64 (BRASIL, 1964). 

O direito à propriedade é previsto pela Constituição Federal, nos artigos. 5º, 
inciso XXII e 170, inciso II (BRASIL, 1988) e o exercício do direito de proprie-
dade atrelou-se ao cumprimento do princípio da função social. Com isso, de um 
direito outrora absoluto, passou-se a ter um direito relativo. Outro subsídio legal 
importante é o Código Civil, art.1228, § 1º (BRASIL, 2002), que prevê a obriga-
toriedade da propriedade em preservar os recursos naturais e também em cumprir 
sua função social. 

Ameaças oriundas da mudança de uso da terra, ainda que pouco evidentes, 
devem ser alvo, primeiro, de ação imediata dos gestores em, no ato de delimitar 
a Zona de Amortecimento no Plano de Manejo, estabelecer claramente quais cul-
turas necessitarão de licenciamento para que possam substituir outras culturas 
menos impactantes já existentes. Outras estratégias de gestão deverão ser adota-
das, passando, por exemplo, por programas de educação ambiental e, sobretudo, 
pelo incentivo ou fomento a atividades produtivas de baixo impacto, tais como a 
silvicultura, a fruticultura ou mesmo a pecuária, em bases econômica e ecologi-
camente sustentáveis. 
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Para a mitigação da ameaça resultante da expansão agrícola, as soluções 
passam, portanto, pela esfera jurídica, com a ação do gestor em incluí-la, no Plano 
de Manejo, entre as atividades potencialmente impactantes, e pela esfera social, 
com o envolvimento das comunidades vizinhas, como destacado por Padua, Pa-
dua e Cullen Jr (2002)20. 

1.3.3 Aterro sanitário 

O aterro sanitário de Assis, localizado nas proximidades da unidade de con-
servação, foi criado com a função de receber o excedente do material do Parque de 
Reciclagem e Compostagem de Lixo. Este foi considerado o mais grave problema 
ambiental quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável para o 
Entorno da Estação Ecológica de Assis (MAX et al., 2004a).

Existem pesquisas ressaltando os problemas ambientais e de saúde pública 
decorrentes da existência de um aterro sanitário (POSSAMAI et al., 200721; SI-
SINNO; MOREIRA, 199622), destacando-se: incômodo a vizinhança, poluição 
do ar e de compartimentos ambientais (águas superficiais, subterrâneas, solos e 
sedimentos), além da proliferação de vetores de doenças. 

Hamada (1999)23, ao destacar o aspecto de poluição das águas, ressalta que 
“nos lixões o chorume é um dos  principais  elementos impactantes, sendo origi-
nado na decomposição da matéria orgânica contida no lixo, associada aos líquidos  
percolados ali  existentes”. 

Outro fator que pode agravar a poluição ambiental é a permeabilidade do 
solo sob o aterro. Se o solo sob o aterro for permeável, há a possibilidade de 
o chorume atingir o lençol freático, causando a poluição desse recurso hídrico 
(POSSAMAI et al., 2007)

Dentre os vários aspectos ambientais que podem ser realçados, destacam-se 
as altas concentrações de metais pesados que podem ser encontradas em lixões, 
aterros controlados e sanitários. Alguns dos metais encontrados por estudos já 
desenvolvidos em aterros de lixo são: Cádmio, Cromo, Cobre, Ferro, Manganês, 
Chumbo e Zinco (OLIVEIRA; JUCÁ, 200424; SISINNO; MOREIRA, 199634) .

Os riscos representados pelo aterro para a Estação dizem respeito à quali-
dade do manejo utilizado no local e à sua extensão, que poderão gerar problemas 

20     PADUA, C.V.; PADUA, S.M.; CULLEN JUNIOR, L. (2002).  Within and surrounding the Morro do Diabo    State 
Park: biological value, conflicts, mitigation and sustainable development alternatives.  Environmental Science & Policy, 
Amsterdam, v.5, n.1, p.69-78, Feb. 
21  POSSAMAI, F.P. et al. (2007).  Lixões inativos na região carbonífera de Santa Catarina: análise dos riscos à saúde públi-
ca e ao meio ambiente.  Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.12, n.1, p.171-179, jan./mar.
22  SISINNO, C.L.S.; MOREIRA, J.C. (1996).  Avaliação da contaminação e poluição ambiental na área de influência do 
aterro controlado do Morro do Céu, Niterói, Brasil.  Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.12, n.4, p.515-523, out./
dez.
23  HAMADA, J. (1997). Estimativas de geração e caracterização do chorume em aterros sanitários. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 19.,1997, Foz do Iguaçu. Anais.... Foz do Iguaçu: 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1997.
24  OLIVEIRA, F.J.S.; JUCÁ, J.F.T. (2004).  Acúmulo de metais pesados e capacidade de impermeabilização do solo ime-
diatamente abaixo de uma célula de um aterro de resíduos sólidos.  Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v.9, 
n.3, p.211-217, jul./set.
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futuros à área de expansão prevista para a Estação Ecológica. O manejo inade-
quado do lixo depositado no aterro compromete a qualidade da água que abastece 
várias propriedades rurais, que, por estarem situadas a jusante do aterro, podem 
estar sendo contaminadas (MAX et al., 2004a).   

Do ponto de vista ecológico, a existência do aterro pode acarretar ameaças 
ao equilíbrio das populações e aos processos ecológicos no local do aterro e para 
espécies que de deslocam dali para a Estação Ecológica. 

Diante do exposto, surgem alguns questionamentos preliminares sobre o 
aterro: i) se a sua existência no local é compatível com os objetivos de uma Unida-
de de Conservação de Proteção Integral; ii) se existe fiscalização e garantia de que 
o aterro somente receba o excedente do Parque de Reciclagem e Compostagem de 
Lixo; iii) se o local realmente pode ser classificado como um Aterro Sanitário.

Quanto à primeira pergunta, no caso deste aterro localizado na Zona de Amor-
tecimento da EEcA, a resposta é não. Antes de uma área ser selecionada para servir 
de aterro sanitário, ela deverá obrigatoriamente seguir determinados critérios técni-
cos impostos pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
(1992) e pela legislação Federal, Estadual ou Municipal. Dentre as imposições e 
limitações referentes às normas da ABNT, o primeiro critério técnico refere-se ao 
uso do solo. Assim, as áreas têm de ser alocadas onde o uso do solo seja rural ou 
industrial e fora de qualquer Unidade de Conservação (Destaque nosso). 

Referente à segunda pergunta a resposta também é negativa. Pela pesquisa 
realizada no acervo da biblioteca da Floresta Estadual de Assis, foram encontra-
das várias notícias de jornais locais do ano de 2002, que demonstraram a presença 
de materiais recicláveis dispostos indevidamente no aterro. Portanto, nessa oca-
sião o Parque de Reciclagem e Compostagem de Lixo não estava cumprindo sua 
função conforme fora originalmente designada.

Para o último questionamento a resposta também é negativa.  Um aterro para 
ser classificado como sanitário deve conter necessariamente algumas instalações 
básicas, tais como: unidades operacionais, células de lixo domiciliar, células de 
lixo hospitalar, caso o município não disponha de incinerador, impermeabilização 
de fundo (obrigatória) e superior (opcional), sistema de coleta e tratamento dos 
líquidos percolados (chorume), captação de gases, entre outros. Isso tudo for-
ma um conjunto que protege solo, rios, lençóis freáticos e a atmosfera. Ademais, 
devem existir unidades de apoio consistentes, compreendendo: cerca e barreira 
vegetal, estradas de acesso e de serviço, balança rodoviária e sistema de contro-
le de resíduos, guarita de entrada e prédio administrativo, oficina e borracharia 
(MONTEIRO et al., 2001)25.    

Geralmente esses itens descritos não são cumpridos em sua totalidade pelos 
municípios, em razão do alto custo operacional que representam e o município de 
Assis não foge à regra. 

O aterro de Assis deveria ser classificado como lixão, pois não possui o 
essencial que o classificaria como um aterro sanitário, isto é, coleta e tratamento 

25  MONTEIRO, J.H.P. et al. (2001).  Manual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos.  Rio de Janeiro: IBAM.  
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do chorume, drenagem e queima do biogás, além da impermeabilização de fundo 
das valas.

Mesmo descumprindo essas determinações, o aterro recebeu uma avalia-
ção positiva quando do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares, 
classificado como adequado, recebendo a letra A, avaliação esta efetuada pela 
Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental (CETESB, 2006)26. Nesse 
documento são reproduzidas as condições em que se encontram os sistemas de 
disposição e tratamento de resíduos sólidos domiciliares em operação, partindo 
da obtenção de dados e elementos recolhidos e firmados em cada um dos 645 
municípios estaduais paulistas. 

De maneira positiva destacam-se as recomendações do Instituto Florestal, 
constantes no processo de licenciamento, para que o aterro não permaneça no 
local. Tais recomendações foram consideradas quando da elaboração do Plano 
Diretor do município. Com isso, o órgão gestor da unidade de conservação conse-
guiu demonstrar sua força em impedir a permanência dessa atividade impactante 
na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica. 

O primeiro dispositivo destacado que segue as recomendações do IF refere-
se à criação das Áreas de Especial Interesse, que se encontram inseridas nas Ma-
crozonas. De acordo com o art.59, caput, estas áreas compreendem as porções 
do território que exigem tratamento diferenciado, por apresentarem determinadas 
especificidades, pois cumprem importantes funções no planejamento e no ordena-
mento do território. No entanto, para a presente pesquisa a Área relevante é a de 
Especial Interesse Ambiental, o qual está disposto pelo art.59, inciso II. 

O segundo dispositivo é o art.64 e incisos, que determinam os objetivos das 
Áreas de Especial Interesse Ambiental. Complementa o assunto o art.65, § 1º e 
§ 227.

Portanto, o Plano Diretor do município finalizou a questão, considerando 
o aterro sanitário municipal atual e os anteriores já desativados como Áreas de 
Especial Interesse Ambiental (art.66, § 1º). 

Além do Plano Diretor, que parece ser a ferramenta mais adequada para tra-
tar do assunto, pode-se entender que a existência do aterro sanitário próximo aos 
limites da Estação Ecológica contraria o dispositivo constitucional que assegura 
o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 
225 – BRASIL, 1988). Além disso, também é vedada ao Poder Público qualquer 
utilização das áreas protegidas que comprometa a integridade dos atributos justi-
ficadores de sua proteção (CF, art.225, inciso III – BRASIL, 1988). 

O consentimento da permanência do aterro na Zona de Amortecimento fere 
também o art.23, em seus incisos VI e VII, que confere competência comum da 

26  COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (2006).  Inventário estadual de resíduos sólidos 
domiciliares / relatório de 2005.  São Paulo: Secretaria de Estado do Meio Ambiente.  (Série Relatórios).
27  § 1º - Toda atividade ou ocupação que esteja contida na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica de Assis será 
submetida à análise do órgão gestor daquela unidade de conservação. § 2º - O atual Aterro Sanitário Municipal, localizado 
no interior da Zona de Amortecimento da Estação Ecológica de Assis, terá o seu funcionamento encerrado assim que se 
esgotarem as possibilidades de sua utilização, implementando-se o processo de sua recuperação ambiental.
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de proteger o meio 
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, além de preservar as 
florestas, a fauna e a flora.

Outra questão correlata ao aterro é o chamado uso nocivo da propriedade. 
Poderia este dispositivo ser utilizado para fundamentar a saída do aterro do local? 
Segundo Alves (1992)28, o direito ambiental visa à tutela jurídica das populações e 
o Direito Civil resguarda o direito da vizinhança ao sossego, ao ar, à água e ao solo 
livres da contaminação. A diferença essencial entre ambas as disciplinas consisti-
ria no maior alcance do Direito Ambiental, que não se limitaria à vizinhança. 

1.3.4 Invasão por animais exóticos 

Segundo Coblentz (1990), organismos exóticos são aqueles que não são na-
tivos do ecossistema, no qual são introduzidos como resultado da atividade hu-
mana. Podem ser plantas, animais ou micróbios e podem ter um ou mais efeitos. 
Podem, por exemplo, deslocar espécies nativas por meio da competição, extirpar 
espécies nativas através da transmissão de doenças e reduzir a biodiversidade por 
meio da degradação do hábitat, aumentando a erosão, e até afetando a ciclagem 
de nutrientes. Animais domésticos muitas vezes acarretam danos também aos re-
cursos abióticos, provocando compactação e erosão do solo, assoreamento e con-
taminando corpos d’água.   

Ainda que este sejam um problema real no interior do ecossistema natu-
ral, animais invasores são, inevitavelmente, um problema cuja origem está nas 
áreas circundantes da unidade de conservação, que é por onde se desencadeia 
a invasão. 

Dois grandes grupos de animais exóticos, geralmente, invadem ecossistemas 
naturais: animais domésticos (cães e gatos, principalmente) e animais de criação 
(bovinos, caprinos, suínos, ovinos). Em anos recentes, um terceiro tipo de invasão 
por animais exóticos em ecossistemas naturais vem sendo registrado com fre-
qüência crescente: são espécies animais silvestres oriundas de outras regiões do 
país ou do mundo, que se disseminam facilmente em condições de desequilíbrio, 
geralmente relacionadas com a abundância de alimento e ausência de predadores 
específicos. 

Na Estação Ecológica de Assis, como ocorre com a grande maioria das uni-
dades de conservação, também tem sido registrada a ocorrência de organismos 
exóticos, compreendendo invasão por gado bovino, cães e gatos domésticos e por 
animais silvestres exógenos, como a lebre européia (Lepus capensis).

Para contenção da invasão pelo gado bovino, cujo impacto maior é por her-
bivoria e danos mecânicos à vegetação natural, além da compactação e erosão do 
solo, a solução encontra respaldo jurídico no artigo. 936 do Código Civil (BRA-
SIL, 2002), que prevê: 

28  ALVES, V.R. (1992).  Uso nocivo da propriedade.  São Paulo: Revista dos Tribunais.
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Art. 936 - O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se 
não prover culpa da vítima ou força maior. 

O instituto jurídico que respalda o dispositivo supracitado é o da responsabi-
lidade civil, referente à sanção civil imposta ao autor dos prejuízos, para ressarcir 
a vítima dos danos sofridos na esfera patrimonial. O proprietário do animal, no 
exercício de sua posse e sua guarda, está sujeito a assumir responsabilidades, pois, 
em geral, se o animal lesar alguém, tem o proprietário o dever legal de cobrir tais 
prejuízos. 

A solução passa também pelo manejo da unidade de conservação, com a ma-
nutenção das cercas, que, entre propriedades confinantes, é de responsabilidade 
de ambos, ou seja, neste caso, a unidade de conservação e o proprietário rural. Tal 
disposição é prevista legalmente no artigo 1.297, §1º, §2º e §3º, do Código Civil 
(BRASIL, 2002).

Ameaça mais séria, todavia, provém de animais domésticos, como cães e 
gatos, que, quando invadem áreas naturais, comportam-se como predadores, uma 
vez que são carnívoros, passando a exercer pressão sobre as populações de ani-
mais nativos (CAMPOS, 2004). A primeira dificuldade para eliminar esta ameaça 
está em identificar os proprietários desses animais. Quanto aos animais domésti-
cos que possuem donos identificados, prevalece, também, o artigo. 936, do Có-
digo Civil (BRASIL, 2002), apoiado pelo instituto jurídico da responsabilidade 
civil anteriormente descrito. Ocorre que muitos desses animais errantes são aban-
donados por seus proprietários ou foram gerados em espaço público, não sendo 
possível a identificação de posse. 

Para os animais errantes, cabe a intervenção da Prefeitura Municipal, por 
meio do Departamento de Controle e Zoonoses, realizar o seu manejo e ao mesmo 
órgão caberá zelar pela saúde pública da população, mantendo, sobre seu terri-
tório, animais sadios e devidamente imunizados. Nesse caso, a unidade de con-
servação deverá acionar a Prefeitura para que realize a captura desses animais e 
encaminhamento ao canil municipal.

O Plano Diretor de Assis, no artigo. 20, inciso VIII, dispõe sobre a política 
de saneamento integrado e a elaboração e instituição de um Plano de Controle 
de Zoonoses em área municipal. Para que o Plano alcance a eficácia almejada, 
deverá estabelecer sanções às pessoas que não exercerem a posse responsável dos 
animais domésticos. Além disso, o Plano deverá englobar alguns itens para que 
atenda à sua finalidade, tais como: i) termo de responsabilidade, contendo o regis-
tro do animal, assinado pelo proprietário, que deverá ser lavrado no órgão público 
municipal competente; ii) fiscalização de criadouros (canis e gatis), impondo aos 
criadores a obrigatoriedade de realizarem a venda dos animais somente após a re-
alização do seu registro; iii) campanhas sócio-educativas, embasadas na reversão 
do processo de abandono dos animais que chegam às unidades de conservação; 
iv) o Plano deverá estar disposto em lei municipal e deverá ser designada a autori-
dade competente para a efetiva fiscalização de seu cumprimento. 

Para os animais silvestres invasores, como a lebre européia (Lepus capen-
sis), que acarretam prejuízos ao ecossistema por competirem com as populações 
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de animais nativos que ocupam o mesmo nicho, há conflitos jurídicos importantes 
e, também, dúvidas decorrentes da interpretação dos termos da lei.   

Por um lado, o SNUC, em seu art. 31, diz que: 
É proibida a introdução nas unidades de conservação de espécies não au-

tóctones.
Ressalta-se também o art. 9º, § 4º, II29. A partir da lei federal, portanto, 

deduz-se que são permitidas ações de manejo voltadas à eliminação das espécies 
animais exóticas, uma vez que oferecem ameaça ao equilíbrio do ecossistema 
natural.

De outro lado, a Constituição paulista (SÃO PAULO, 1989)30 prevê  que: 

Art. 204 - Fica proibida a caça, sob qualquer pretexto, em todo o Estado.

Nestes dois dispositivos foi identificado um conflito jurídico, envolvendo 
normas de diferentes níveis hierárquicos. Retoma-se, neste caso, conceito expres-
so constitucionalmente sobre competência, no qual a Constituição Federal confere 
competência concorrente para a União, Estados e Distrito Federal legislarem so-
bre a caça (art.24, inciso VI – BRASIL, 1988). 

Nestes casos, o conflito deverá ser dirimido pela via judiciária. A questão, 
até o presente momento, é objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 350-0/600), que está aguardando para ser julgada pelo Supremo Tribunal 
Federal – STF. 

A razão da ADI é que o Estado de São Paulo, fundamentando-se em uma 
garantia constitucional, estabeleceu a proteção das espécies exóticas e proibiu a 
caça sob qualquer fundamento no estado. 

Por outro lado, poder-se-ia interpretar o disposto na Constituição Estadual 
de outra forma. O abate de animais exóticos invasores, mediante estudo técnico 
científico e realizado com técnicas internacionalmente reconhecidas, não deveria 
ser interpretado como caça e, assim, o conflito jurídico deixaria de existir. 

Para Sodero (1977, p. 350)31, caçar tem sentido amplo, constituindo-se: 
No ato de caçar, de perseguir animais silvestres, portanto não domesticados, 

para os apanhar vivos, ou mortos (...). Na terminologia jurídica entende-se, pela 
expressão, a perseguição e a procura, pelo homem, de animais silvestres (bravios 
ou que vivem em liberdade natural), com a intenção de se apropriar deles, desde 
que não tenham nenhum dono.

Esse conceito descrito por Sodero encontra amparo legal no art. 7º, caput 
da Lei nº. 5.197/67 (que dispõe sobre a proteção à fauna – BRASIL, 1967)32, 
estabelecendo que:

29  art. 9º, § 4º, II. Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: manejo de espé-
cies com o fim de preservar a diversidade biológica; 
30  SÃO PAULO. Constituição (1989). Constituição do Estado de São Paulo. São Paulo, SP: Assembléia Legislativa, 
1989.       
31  CAÇA. (1977).  In: FRANÇA, R.L. Enciclopédia saraiva de direito.  São Paulo: Fernando Pereira Sodero.  v.12, p.350. 
32   BRASIL. (1967).  Lei nº. 5197, de 03 de janeiro de 1967. Dispõe sobre a proteção à fauna.  Diário Oficial da   União, 
Brasília, DF, 4 jan.
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Art. 7º - A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de espécimes 
da fauna silvestre, quando consentidas na forma desta Lei, serão considerados 
atos de caça (Destaque nosso).

O dispositivo supracitado refere-se aos atos de caça e mencionava unica-
mente espécimes da fauna silvestre, não incluindo nesse rol as exóticas. As con-
dutas descritas no art.7º evoluíram e foram posteriormente tratadas pela Lei dos 
Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/98 – BRASIL, 1998), a qual estabeleceu entre 
os crimes:

Art. 29 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização 
da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

O art. 29 da Lei nº. 9.605/98 (BRASIL, 1998) também não fez referência 
às espécies exóticas. Porém, no mesmo instituto existe um dispositivo que pode 
fundamentar o abate das espécies invasoras, que prevê: 

Art. 37 – Não é crime o abate de animal, quando realizado:
IV – por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão com-
petente.

O abate de espécies invasoras no interior das UCs, para o reequilíbrio do 
ecossistema, desde que autorizado pelo órgão competente (IBAMA), não pode, 
perante esta interpretação, ser enquadrado como crime ambiental e deveria ser 
previsto nas recomendações do Plano de Manejo.

Para Nassaro (2004)33, o equilíbrio ambiental é a chave do entendimento de 
que existe inconstitucionalidade no artigo. 204 da Constituição Estadual, quan-
do interpretado sob o ponto de vista de vedação total à prática das modalidades 
de caça porque ele veda, em determinadas circunstâncias, a busca do equilíbrio 
ambiental, mediante a utilização de técnicas de pesquisa, manejo e controle de 
espécies. 

Por não ser clara a legislação, o gestor não encontra nas leis, no momento, 
respaldo para a tomada de decisões relativas à eliminação da ameaça oferecida 
pelos animais exóticos que invadem as  unidades de conservação a partir das pro-
priedades vizinhas. 

2. CONCLUSÕES ARTICULADAS

2.1 Diante da análise da legislação vigente aplicada ao estudo de caso da Estação 
Ecológica de Assis, considera-se que os gestores da unidade de conservação dis-
põem de ferramentas de natureza distinta para lidar com os conflitos relacionados 

33  NASSARO, M.R.F. (2004).  Atos e modalidades de caça: comentários do artigo 204 da Constituição Estadual.  In: 
Congresso Internacional de Direito Ambiental, 8., 2004, São Paulo.  Anais...  São Paulo: Direito por um Planeta Verde.  
p.575-592.
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com a Zona de Entorno e de Amortecimento, que nem sempre incluem instrumen-
tos jurídicos. 

2.2 Conflitos de uso, tais como expansão urbana e aterro sanitário, dependem 
prioritariamente de legislação municipal, disposta em normas de planejamento e 
ordenamento territorial inseridas no Plano Diretor, uma vez que as leis federais 
normatizando atividades da Zona de Entorno e de Amortecimento são insuficien-
tes para solucionar esses problemas.

2.3 Há conflitos de uso, como é o caso da invasão da área protegida por animais 
exóticos, cuja solução, hoje, transcende a competência dos gestores de UCs, uma 
vez que há conflitos jurídicos pendentes sobre o assunto.

2.4 A indicação clara, no Plano de Manejo da UC, pelo órgão gestor juntamente 
com os órgãos licenciadores, de quais são as atividades que podem colocar em 
risco os ecossistemas naturais da unidade de conservação é fundamental para as-
segurar a efetiva conservação dos ecossistemas nas áreas protegidas.

2.5 Para atividades na Zona de Entorno e de Amortecimento sobre as quais a lei 
é omissa o gestor depende de ações outras que não as de natureza jurídica, espe-
cialmente de integração com as comunidades vizinhas através de conscientização 
ambiental e fomento a formas de uso da terra de baixo impacto. 
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RESPONSABILIDADE PENAL DA EMPRESA:  
O PAPEL FUNDANTE DO DIREITO AMBIENTAL 

NUMA RENOVADA TEORIA DO CRIME

PLÍNIO ANTÔNIO BRITTO GENTIL 
Pesquisador em Direito e Educação (UFSCar), doutor em Direito das 

Relações Sociais (PUC-SP), professor universitário, Procurador de 
Justiça no Estado de S. Paulo

1. INTRODUÇÃO

Foi o ambiental o ramo do direito induvidosamente responsável por uma das 
mais notáveis inovações dos últimos tempos na dogmática nacional. Isso ocorreu 
por conta da responsabilização penal da pessoa jurídica, introduzida no ordena-
mento pela Constituição de 1988, e que por justas razões tem atraído a atenção 
de juristas. Às vezes nem sempre ainda na proporção que o porte dessa inovação 
reclama.

A comunidade jurídica nacional teve sua atenção despertada pelo aparente 
rompimento com a estrutura na qual se apóia o direito penal, resultado de uma 
evolução de princípios implantados a partir do Iluminismo e plenamente sistema-
tizados nos séculos seguintes. Tais princípios, como é sabido, sempre gravitaram 
em torno das categorias de crime e de pena, estas compreendidas exclusivamente 
em sua relação com o ser humano, único capaz de entender e se autodeterminar. 
Este é o paradigma do chamado direito penal tradicional. Um direito essencial-
mente centrado na figura do indivíduo. Individualista portanto, como sua origem 
setecentista impõe.

Aqui se busca desenvolver uma análise desse modelo de direito criminal, 
questionando-se os problemas decorrentes de sua aparente incompatibilidade com 
a pretensão de responsabilizar o ente coletivo; e também das teorias explicativas 
da natureza jurídica desses entes, assim como de novas propostas doutrinárias que 
partem da necessidade de uma espécie de reengenharia do direito penal, tendente 
a abrir uma vertente e inaugurar um novo paradigma no qual seja possível aban-
donar parte da estrutura plasmada pela doutrina tradicional.

Coube ao direito ambiental, desenvolvido em meio ao despertar de uma 
consciência mundial acerca do esgotamento de recursos que se imaginavam per-
pétuos, inovar com tal ousadia no direito brasileiro e com isso acabar, por via 
transversa, suscitando uma questão doutrinária de considerável profundidade.

Seria possível abrigar no direito criminal a idéia de que a pessoa jurídica 
pode cometer crime e, em decorrência disso, ser apenada? É razoável flexibili-
zar regras de imputação assentadas na culpa e no dolo e ainda assim continuar 
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a chamar tal direito de penal? A resposta afirmativa, quem sabe explicável com 
fundamento na categoria de labor, aquilo de que são produto coisas que o homem 
faz para consumir – e que depois torna a fazer e a consumir de novo -, pode acabar 
nos conduzindo a um estágio de absoluta indiferença em relação ao conteúdo da 
norma jurídica. Essas e muitas outras questões são levantadas pela nova dogmáti-
ca penal trazida no bojo do trato com o tema ambiental.

Trata-se naturalmente de questões abertas, que tendem a amadurecer à me-
dida que forem sendo objeto de pesquisa com o rigor científico que a academia 
costuma e deve impor. E assim o direito ambiental brasileiro funda uma discussão 
até então inexistente e até certo ponto impensável.

2. O QUERER INDIVIDUAL NA BASE DO DIREITO PENAL TRADICIONAL

Aceitando-se, a princípio, seu caráter científico – o que está longe de ser 
pacífico – se pode dizer que o direito penal constitui ciência que se desenvolveu 
ao longo do tempo, passando a adotar as linhas gerais de seu formato atual a partir 
do século XVIII.

Foi aí que os principais postulados teóricos do Iluminismo se firmaram e 
esse campo do conhecimento humano mereceu atenção mais detida de pesquisa-
dores, quer da área das humanidades, quer das ciências biológicas, o que se deu 
especialmente através do trabalho de César Lombroso, no século XIX.

Desde então se sedimentaram os pilares básicos desse estudo, que são o 
crime e a pena.

Não por acaso NORONHA menciona antiga polêmica envolvendo a deno-
minação desse ramo do conhecimento jurídico, nos seguintes termos:

Dentre as denominações tradicionais – direito penal e direito criminal – osci-
lam as preferências. Argumentam alguns que a primeira é imprópria, por não 
abranger as medidas de segurança cuja natureza preventiva as distingue da 
pena. Revidam outros que a punibilidade é a parte mais importante, de maior 
proteção e de efeitos mais graves. 1

Vê-se que se refletem nas duas alternativas de denominação as preferências 
ora por uma, ora por outra categoria, cada qual, a seu tempo, vista como capaz de 
representar o eixo central desse estudo. 

De todo modo, seja centrado na pena, seja no crime, esse ramo do direito 
claramente gravita em torno de categorias que se relacionam intimamente com o 
ser humano.

É a prevalência da noção de pessoa, desenvolvida sobretudo pelo cristianis-
mo. Todo ser humano é pessoa, na medida em que é filho do mesmo Pai, sua ori-
gem e seu fim. Confira-se o teor da primeira Carta de Paulo aos coríntios: “Vocês 
não sabem que são templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vocês?”.

1  NORONHA, Edgard Magalhães de. Direito Penal. S. Paulo: Saraiva,  2004, 1 v., p. 3
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 Pois bem. Tanto o crime quanto a pena, sob tal ótica, somente fazem 
sentido se vistos em sua relação com a pessoa humana. É que somente ela age 
determinada por uma vontade e por essa razão sofre punição por certas condutas a 
fim de que, internalizando padrões socialmente aceitáveis, não mais as pratique.

 Há uma inegável interface entre o universo jurídico – das normas – e o 
mundo da cultura. Como aponta REALE JR.,

[...] o direito é um elemento cultural, um dos componentes básicos dessa rea-
lidade englobante e condicionadora do modo de ser e de agir, estando sujeito, 
por conseguinte, às mesmas exigências de correlação [...]. 2

Ora, apenas o homem, pessoa física, dotada de inteligência, é capaz de 
apreender esses elementos culturais e, a partir daí, de se determinar diante de-
les. Por isso é sobre ele – exclusivamente – que recai a responsabilidade penal, 
ou criminal, segundo os padrões construídos pela ciência jurídica no período 
referido.

Há uma considerável doutrina, sobretudo no terreno da psicologia, preten-
dendo explicar a origem da vontade humana e, conseqüentemente, da conduta 
que dela é originária. Criticando as teorias associacionistas, a dos reflexos con-
dicionados (Pavlov) e o behaviorismo (Skinner), HUNGRIA consigna que

A característica do ato elementar de volição é ser uma atividade interior ou, 
mais precisamente, uma atividade própria do “eu”. É a espontaneidade do 
“eu” que se inclina e tende para um fim. Graças ao jogo dos motivos, tal incli-
nação se determina.
[...]
O homem comporta-se em face dos motivos, não como o animal (que reage 
aos estímulos necessariamente), mas ativamente, escolhendo os rumos da sua 
atividade entre os muitos que se lhe deparam. 3

Por tudo isso é que, segundo essa visão da natureza do comportamento hu-
mano, apenas e unicamente o homem, a pessoa física, pode praticar voluntaria-
mente condutas inseridas no âmbito de fatos previstos legalmente como crimino-
sos e assim capazes de lhe ensejar uma pena.

3. A PESSOA JURÍDICA “DELINQüENTE”

Assim é que inicialmente causa estranheza que a legislação tipificadora dos 
chamados crimes ambientais, com respaldo na Constituição Federal, introduza a 
responsabilidade penal da empresa por algumas infrações ali definidas. Essa es-
tranheza é naturalmente própria de uma visão ancorada no postulado da vontade 
individual e na natureza ficcional da pessoa jurídica.

2  REALE JR., Miguel. Teoria do delito. S. Paulo: RT, 2000, p. 18
3  HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1983, 1 v., Tomo II, p. 261
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A questão tem chamado a atenção da doutrina recente e sobre o tema já nos 
manifestamos 4:

Assunto a reclamar análise cuidadosa é, como não poderia deixar de ser, a po-
lêmica responsabilização penal da pessoa jurídica, que segue a inspiração das 
legislações francesa, holandesa e portuguesa, entre outras. Trata-se de diretriz 
que colide com toda a estrutura teórica do direito penal, sistema elaborado a 
partir da noção de crime como conduta humana dotada de voluntariedade, 
característica naturalmente impossível quanto à pessoa jurídica, seja qual for 
a teoria que explique sua existência.

  Para CONSTANTINO,

Partindo-se do pressuposto de que a pessoa jurídica não possui existência cor-
pórea própria, nem atividade psicológica genuinamente sua, erige-se como in-
contestável o argumento de que ela não tem capacidade de se autodeterminar, 
nem de praticar, por si mesma, ações ou omissões conscientes ou, ao menos, 
oriundas de uma parcela remota da consciência, pois esta é atributo exclusivo 
da pessoa humana; destarte, não pode a pessoa coletiva ser considerada auto-
ra, co-autora ou partícipe consciente de um fato criminoso.5

Naquele trabalho, então mais afinados com a teoria tradicional, havíamos 
frisado que

De fato, uma coisa é a lei proclamar que a responsabilidade que se está confe-
rindo à pessoa jurídica por danos ambientais é penal; outra é esse tipo de res-
ponsabilidade se ajustar aos postulados da ciência criminal, fruto de séculos 
de organização e que condiciona a imposição de pena à voluntariedade da con-
duta, numa tonalidade, nesse ponto, de verdadeira ciência do comportamento.
Se o legislador se preocupava – e com razão – com a necessidade de utilizar os 
mais efetivos recursos coativos para prevenir danos ao meio ambiente, poderia 
ter cominado às infrações dessa espécie as sanções que bem entendesse, mas 
não precisava chamá-las de penas. 6

A categoria pessoa jurídica remete ao direito civil. Segundo o magistério de 
BARROS MONTEIRO, 7

Acrescentando sua atividade à de seus semelhantes, juntando seu poder ao de 
outros indivíduos, o homem multiplica quase ao infinito suas possibilidades, 
propiciando a execução de obras extraordinárias e duráveis em benefício da 
comunidade. As forças assim aglutinadas não se somam, mas se multiplicam. 
Por isso, objetivos inatingíveis para um só homem são facilmente alcançados 
pela reunião dos esforços combinados de várias  pessoas.

4  GENTIL, Plínio Antônio Britto. Crimes ambientais: aspectos polêmicos da legislação penal. Revista Jurídica do CES-
BLU. Blumenau, 2005, www.CESBLU.br
5  CONSTANTINO, Carlos Ernani. Delitos Ecológicos. S. Paulo: Atlas, 2001
6  GENTIL, op. cit.
7  BARROS MONTEIRO, Washington. Curso de direito civil, P. Geral. S. Paulo: Saraiva, 1975, p. 95-102
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Várias são as teorias que procuram explicar a natureza jurídica desse ente 
coletivo, fruto da reunião de indivíduos, trabalho e patrimônios. 

A mais conhecida delas é a da ficção, sustentada por Savigny, segundo a qual 
somente o homem pode ser sujeito de direitos e obrigações. De tal sorte, se houver 
a associação de homens em torno de um ente no qual se conjuguem seus objetivos 
comuns, este ente, ao invés de ter vida própria, nada mais será que uma ficção: 
existe somente na vontade de seus associados, nada obstando que a lei possa lhe 
atribuir papéis jurídicos como se pessoa física fosse.

No dizer de BARROS MONTEIRO, 

[...] a pessoa jurídica não existe senão na inteligência, sendo puro ato de espí-
rito; é pessoa imaginária, sem qualquer realidade, sem qualquer objetividade, 
simples efeito de ótica, simples projeção. 8

Segundo a teoria da equiparação, a pessoa jurídica não passa de um ajunta-
mento de patrimônios voltados a objetivos comuns, relativamente ao qual o trata-
mento jurídico equiparado ao dado às pessoas naturais é mera faculdade legal.

A teoria orgânica contesta frontalmente a da ficção. A existência da pessoa 
jurídica é tão real quanto a do homem. É um verdadeiro organismo social, com 
fins sociais. Tem vida própria, vontade e autonomia. A lei não as cria, mas apenas 
reconhece a sua existência.

Por fim, a teoria da realidade jurídica procura fazer uma síntese das demais. 
Admite parcelas de verdade nelas, especialmente que do ponto de vista físico só o 
homem existe. Mas a lei pode muito bem atribuir significados jurídicos à ativida-
de do ente associativo, como faz ao disciplinar a matéria relativa à personalidade, 
diante do que ele ganha realidade jurídica, o que o torna, nesse ponto, equivalente 
à pessoa natural, como sujeito de direitos e obrigações.

4. é VIÁVEL CRIMINALIZAR CONdUtas DA PESSOA JURÍDICA?

Poderá realmente a pessoa jurídica, ainda que se admita sua existência no 
mundo do direito, praticar crimes? E terá ela propriamente uma conduta?

BARROS MONTEIRO entende que não.

[...] não podem cometer crimes (societas delinquere non potest – universitas 
non delinquunt). Agindo por intermédio de representantes, se estes por acaso 
exorbitam, desviando-se da lei, recai individualmente sobre esses representan-
tes a culpa pelos atos criminosos praticados em nome delas. 9

Por aí também vai CONSTANTINO, como se vê:

[...] não nos parece que a pessoa jurídica tenha vontade própria – embora exis-
ta no plano da realidade do Direito -, porque não é ela que se dirige sozinha a 

8  ibidem
9  ibidem
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este ou àquele fim, mas é dirigida por seus sócios ou diretores. Entretanto, ain-
da que admitamos, ad argumentandum, que a pessoa coletiva tenha uma vonta-
de distinta da de seus membros, tal vontade será, com certeza, aquela retratada 
em seu ato constitutivo, isto é, em seu contrato social ou em seu estatuto. E tal 
ato não poderá conter objeto ou fins ilícitos (como o fim de delinqüir), sob pena 
de não ser registrado e a pessoa moral não adquirir personalidade jurídica. 
Ora, se o contrato social ou o estatuto de uma pessoa jurídica somente pode 
conter fins lícitos, e se sua vontade (a vontade da empresa) deve ser inferida 
com base nesse ato constitutivo – o ato que a formou e lhe dá vida -, não há ju-
ridicamente como afirmar que ela, pessoa coletiva, teve vontade, contrária ao 
seu contrato social, de delinqüir! Afinal, sua existência jurídica e sua vontade 
estão fundamentadas em seu ato constitutivo devidamente registrado. 10

Além disso há problemas práticos aparentemente incontornáveis. É o mes-
mo CONSTANTINO quem salienta que

[...] temos que nos lembrar, neste ponto, das figuras da incorporação, fusão e 
cisão, que se aplicam às sociedades comerciais. Na incorporação, a empresa 
maior B incorpora a empresa menor A, que deixa de existir, assumindo a in-
corporadora B todas as obrigações da incorporada; imaginemos que A esteja 
sendo processada, pela prática de um crime ambiental, e, na pendência do 
processo, venha a ser incorporada: qual delas deverá ser condenada – a em-
presa A ou a empresa B? Qual delas terá seu nome (ou firma) lançado no rol 
dos culpados? No entanto, com certeza, a pessoa jurídica que terá que cumprir 
a pena será a incorporadora B, pois é a que continua a existir... Quem poderá 
negar, aqui, que a pena passou da pessoa da condenada?... Na fusão, o raciocí-
nio é similar: duas empresas, C e D, unem-se para formar uma sociedade nova 
(E), que as sucede em todos os direitos e obrigações, deixando as duas pessoas 
jurídicas originais de existir: se D estiver sendo processada por crime contra 
o meio ambiente e vier a fundir-se com C, restam as mesmas perguntas – qual 
delas deverá ser condenada, D ou E? Qual das duas terá seu nome lançado no 
rol dos culpados? Entretanto, uma coisa é certa: E, a empresa resultante da 
fusão, terá que cumprir a pena... 11

É preciso anotar, no entanto, que essas abordagens descartam completamen-
te a idéia de vontade coletiva e de responsabilidade coletiva, freqüente por exem-
plo no ordenamento social das religiões cristãs, para as quais soam naturais tanto 
a culpa da comunidade quanto a pena sobre ela. Do mesmo modo dispensam os 
postulados da teoria orgânica, segundo a qual, como visto, o ente coletivo é real 
e tem vontade.

Mas se a responsabilização penal da empresa tem críticos, da mesma forma 
se alinham posicionamentos em sua defesa. FIORILLO, por exemplo, ao enunciar 
que a Lei Ambiental, “projetou importante hipótese no sentido de responsabilizar 
penalmente as pessoas jurídicas (art. 3º)”, arremata seu raciocínio frisando que

10  CONSTANTINO, op. cit.
11  ibidem
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configuram as disposições gerais da Lei n. 9605/98 fundamental evolução no 
sentido de trazer utilidade aos cidadãos por meio de proteção da vida com a 
utilização das sanções penais ambientais. 12

Claro que são localizáveis possíveis problemas a partir do rumo dado à ques-
tão por esse direito que admite a prática de crimes por parte da empresa.

Refletindo sobre as finalidades da pena criminal, já assinalamos que 13 

[...] Pena é a retribuição do mal e, segundo doutrina dominante, tem por objeti-
vo funcional a prevenção, geral e especial, esta última assegurada pelo proces-
so de ressocialização do condenado. Custa crer na adaptação desses conceitos 
à pessoa jurídica condenada criminalmente. Curiosamente, todavia, quem sabe 
no afã de justificar essa inovação da lei ambiental, é encontrável até mesmo 
esse tipo de argumento.

Confira-se:
Desse modo, por ser a conduta da pessoa jurídica geradora de fato típico, de 
rigor que se veja processada e condenada para que, cumprida a finalidade da 
pena, se veja ressocializada. (grifei)14

E não é só. Para nós, 15

Essa nova realidade traz à baila questão interessante. É que, estabelecida le-
galmente a possibilidade de vir a pessoa jurídica a cometer crimes, é forçoso 
também admitir que são aplicáveis a ela os tradicionais instrumentos proces-
suais de defesa penal, entre eles o habeas corpus. E de fato, na esteira desse 
ponto de vista, vale observar que o extinto Tribunal de Alçada Criminal de S. 
Paulo, no julgamento dos processos de habeas corpus de números 364.066/8 
e 364.390/6, impetrados em favor de empresa do ramo da siderurgia, que nos 
autos figura como paciente, concedeu, em ambos, a ordem, para trancar ação 
penal contra ela intentada.16

5. A NORMA POSTA E SEU PAPEL NO MUNDO CONTEMPORâNEO

Para quem identifica como direito penal somente aquele fundado pela idéia 
de vontade individual, a penalização da pessoa coletiva pode inserir-se no âmbito 
de uma realidade explicável por teorias que identificam um processo de reificação 
do fenômeno jurídico.

Ora, o fato, incontornável à luz do direito positivo atual, é que se admite, 
em certas hipóteses, a responsabilidade criminal da empresa. Essa possibilidade 

12  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 400.
13  GENTIL, op. cit.
14  S. Paulo (Estado). Ministério Público. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente. Ma-
nual prático da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Org. Antônio H. V. e Benjamin. S. Paulo: IMESP, 1999, p. 750
15  GENTIL, op. cit.
16  Os juízes relatores foram, respectivamente, Melo Rosa e França Carvalho, em ambos os casos com pareceres favoráveis 
do Ministério Público de segunda instância
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flui, em primeiro lugar, do dispositivo inserido na Constituição Federal, cujo art. 
225, par. 3º, determina que “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.” 17 A Lei dos Crimes Ambientais cuida de dar concretude a esse man-
damento e define delitos atribuíveis às pessoas coletivas.

Pois bem, pode o direito posto criar um estado de coisas mesmo que em 
hipotético descompasso com a realidade que lhe serve de substrato? As normas 
jurídicas admitem qualquer conteúdo?

Sobre essa questão se debruça a filosofia do direito, da qual certa corrente 
vai buscar no pensamento de Hannah Arendt a compreensão desse mecanismo 
que, segundo a pensadora alemã, vem fazendo do fenômeno jurídico, no univer-
so contemporâneo, um simples produto de consumo, o que o torna substituível 
e descartável, ocorrendo esse processo de descarte ou substituição sem grandes 
traumas posto que operado, ele próprio, de acordo com outras normas, de na-
tureza procedimental, pretensamente desvinculadas de quaisquer contingências 
sociais.

É quanto sugere a pretensão de instituir uma responsabilidade para a pes-
soa jurídica que o direito positivo insiste em chamar de penal, parecendo com 
isso contrariar toda a lógica determinada pela evolução secular desse ramo do 
direito, valendo a propósito notar que essa direção é tomada sem causar reações 
proporcionalmente expressivas na comunidade jurídica.

Como a confirmar as conclusões de Hannah Arendt, FERRAZ JÚNIOR 
aponta que

O último estágio de uma sociedade de operários, de uma sociedade de consu-
mo, que é a sociedade de detentores de empregos, requer de seus membros um 
funcionamento puramente automático, como se a vida individual realmente 
houvesse sido afogada no processo vital da espécie e a única decisão ativa 
exigida do indivíduo fosse, por assim dizer, deixar-se levar, abandonar sua 
individualidade, as dores e as penas de viver ainda sentidas individualmen-
te, e aquiescer num tipo funcional de conduta entorpecida e tranqüilizante. 
Para o mundo jurídico, o advento da sociedade do homo laborans significa, 
assim, a contingência de todo e qualquer direito, que não apenas é posto por 
decisão, mas também vale em virtude de decisões, não importa quais, isto é, 
na concepção do animal laborans, criou-se a possibilidade de uma manipu-
lação de estruturas contraditórias, sem que a contradição afetasse a função 
normativa.18

17  grifei
18  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. S. Paulo: Atlas, 2003
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6. UMA VISÃO AMPLIADA OU UM NOVO PARADIGMA: DIREITO PENAL DE  
DUAS VELOCIDADES

Para não ficar adstrito a uma visão conforme a qual o direito é identifica-
do com um simples bem de consumo, o jurista inicialmente tentado a rejeitar a 
criminalização da pessoa coletiva poderá contudo se valer de uma mirada sobre 
um panorama de maior amplitude; dentro dele é possível que certos fenômenos 
aparentemente inexplicáveis ganhem claridade, desde que vistos sob uma ótica 
inovadora.

De fato, ultimamente se tem desenvolvido doutrina no sentido de admitir um 
direito penal de duas velocidades: uma, voltada para infrações contra bens cen-
trais do funcionamento da sociedade, como vida, integridade física e patrimônio. 
Esta se caracterizaria pela resposta estatal com penas de prisão e, em seu âmbito, 
continuariam exigíveis as garantias individuais forjadas pelo liberalismo, assim 
como a observação de princípios processuais tradicionais, assim como aqueles 
relativos à imputação e à culpabilidade. Outra, relacionada àquela espécie de in-
frações que a alta complexidade social e a chamada globalização foram forjando 
e que não existiam antes desses fenômenos. São freqüentemente delitos de perigo 
ou de acumulação, querendo isto dizer que apenas um elevado volume de con-
dutas semelhantes chegará a configurar dano (como é o caso de certas formas de 
poluição e degradação ambiental). 

É nesse último caso que se incluem os crimes ambientais passíveis de ser 
atribuídos a pessoas jurídicas, às quais são cominadas penas que naturalmente não 
são de prisão. Nessa hipótese, já pela natureza da pessoa jurídica fica excluída a 
obediência ao critério da culpabilidade, sem falar da impossibilidade de reconhe-
cimento de um fato típico doloso ou culposo. 

A aceitação dessa chamada segunda velocidade somente é compreensível 
a partir da constatação de uma expansão do direito penal em nível mundial, que, 
para SÁNCHEZ 19, é devida, entre outros fatores, à descoberta da escassez de 
certos recursos (como é o caso daqueles situados no contexto do meio ambiente), 
da flexibilização das fronteiras físicas e econômicas, da facilidade de incursões 
no patrimônio alheio e de formação de quadrilhas internacionais, tudo pela via 
das redes de comunicação mundiais, e, por conta destas mesmas, da chamada 
ciberdelinqüência.

Essa expansão é que tem trazido certa flexibilização na interpretação das 
normas relacionadas à imputação e à presença dos elementos subjetivos justifica-
dores da conduta e que, na seqüência, conduz à possibilidade de responsabiliza-
ção criminal da pessoa jurídica.

SÁNCHEZ constata esse fenômeno, identificando-o com a tendência a um 
agravamento geral no trato com a criminalidade, e registra que

19  SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do direito penal. S. Paulo: RT, 2002
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[...] não é nada difícil constatar a existência de uma tendência claramente 
dominante em todas as legislações no sentido da introdução de novos tipos 
penais, assim como um agravamento dos já existentes, que se pode encaixar 
no marco geral da restrição, ou a “reinterpretação” das garantias clássicas 
do Direito Penal substantivo e do Direito Processual Penal. Criação de novos 
“bens jurídico-penais”, ampliação dos espaços de riscos jurídico-penalmente 
relevantes, flexibilização das regras de imputação e relativização dos princí-
pios político-criminais de garantia, não seriam mais do que aspectos dessa 
tendência geral, à qual cabe referir-se com o termo “expansão”. 20 

Também caracteriza essa expansão por uma carta forma de “intervenção 
profilática, que não espera a produção de lesões de direitos; mediante responsa-
bilidade coletiva 21, que renuncia à imputação individual; mediante inversão do 
ônus da prova e delitos de mera suspeita que desprezam a presunção de inocência 
e o princípio in dubio pro reo [...]”. 22

A conveniência, ou a necessidade, de se aceitar esse novo rumo do direito 
penal se relaciona com a sua cada vez mais freqüente utilização como instrumen-
to de gestão, incorporando mecanismos típicos do administrador e muitas vezes 
procurando agir preventivamente (ao contrário do direito penal clássico, que atua 
depois do fato que provoca essa atuação – o crime). Tem afinidade também com 
certa perda de influência do minimalismo, que se expressa, por exemplo, na Ex-
posição de Motivos do Código Penal espanhol, de 1995, dela constando menção a 
uma “antinomia entre o princípio de intervenção mínima e as crescentes necessi-
dades de tutela em uma sociedade cada vez mais complexa”.

De tal sorte que, aceita a existência de um direito penal de duas velocidades 
(já se fala de uma terceira, o direito penal do inimigo), a responsabilização crimi-
nal da pessoa jurídica teria seu espaço assegurado pela doutrina edificadora dessa 
dualidade. Sintetizando tal raciocínio, é de novo SÁNCHEZ quem arremata:

Assim, trata-se de salvaguardar o modelo clássico de imputação e de princípios 
para o núcleo intangível dos delitos, aos quais se assinala uma pena de prisão. 
Em contrapartida, a propósito do Direito Penal econômico, por exemplo, cabe-
ria uma flexibilização controlada das regras de imputação (a saber, responsa-
bilidade penal das pessoas jurídicas, ampliação dos critérios de autoria ou da 
comissão por omissão, dos requisitos de vencibilidade do erro etc.), como tam-
bém dos princípios político-criminais (por exemplo, o princípio de legalidade, 
o mandato de determinação ou o princípio de culpabilidade). 23

20  ibidem
21  grifei
22  SÁNCHEZ, op. cit.
23  ibidem
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7. DIREITO AMBIENTAL: ELEMENTO FUNDANTE DE UMA RENOVADA TEORIA DO CRIME

Assim é que, com a gradual assimilação de conceitos como vontade social, 
existência real da empresa, direito penal de segunda velocidade, penalização co-
letiva, que constituíam domínio de outras áreas do direito, ou eram simplesmente 
desconhecidas do jurista, o direito penal promove uma verdadeira revolução na 
teoria do crime.

Essa desmontagem de uma teoria tão antiga quanto segura para o penalista 
configura a superação de uma situação estabelecida e a montagem, sobre ela, de 
uma nova estrutura, na qual são possíveis e explicáveis o crime sem dolo ou culpa, 
a pena sem constrangimento moral para o apenado.

É do direito ambiental o grande mérito de ter ousado e trazido para o orde-
namento brasileiro uma fórmula que em outros países já se adotava. Assim, a cri-
minalização da pessoa jurídica não tem necessariamente que ser vista como fruto 
do desprezo por um direito penal bicentenário ou da ignorância de suas principais 
bases. Na verdade, esse direito de séculos é que está merecendo reflexão, por 
exemplo a partir da coincidência de seu postulado da vontade individual com o 
individualismo que nasce na Idade Moderna, a serviço específico de determinado 
modo de produção que então se consolida.

Admitir que a empresa possa delinqüir é uma indiscutível novidade no di-
reito brasileiro. Mas a inovação, nem só por ser inovação, está fadada a ser reco-
nhecida como um atrevimento irresponsável. Pode muito bem estar abrigada nos 
contornos de uma teoria jurídico-penal inovadora, desenvolvida em razão da alta 
complexidade das relações sociais próprias de uma sociedade industrial e global, 
já se vendo que há substrato teórico e filosófico para sustentar essa posição.

De outro lado, a base concreta para o recurso à pena criminal contra o ente 
coletivo situa-se em casos bastante sabidos: os incontáveis danos ao ambiente co-
metidos por representantes de empresas, a benefício destas, que ficavam impunes 
na medida em que dificilmente se comprovava o dolo das pessoas físicas, diluído 
na hierarquia da firma. Assim se acumulava a impunidade sistemática de diretores 
e executivos confiantes na sua improvável responsabilização e a degradação am-
biental ocorria sem a correspondente reação do Estado na instância em que ele é 
mais severo: a criminal.

A ousadia do direito ambiental desabrocha exatamente na vertente penal 
desse ramo do fenômeno jurídico, não hesitando ele em, sabendo embora contra-
riar todo o arcabouço teórico tradicionalmente existente, virar do avesso a teoria 
geral do crime e reconstruí-la a partir de bases novas, porém sólidas e apoiadas 
na compreensão de relações produzidas pela concretude danosa de fatos que só a 
sociedade contemporânea experimentou.

Nem é preciso concordar com a sustentabilidade que parte da doutrina pre-
tende dar a tal particularidade do direito penal ambiental. Basta observar a rica 
discussão teórica que ela propicia para perceber a densidade dos elementos que 
traz ao direito brasileiro, por vezes tão carente de um arejamento responsável.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

8.1 O direito ambiental brasileiro, a começar pela Constituição da República, aco-
lhe a possibilidade de responsabilização criminal da pessoa jurídica, relativamen-
te à prática de delitos contra o meio ambiente. 

8.2 Trata-se de dispositivo que veio para ao texto constitucional na esteira de ino-
vações explicáveis a partir de um clima de franco renascimento das reivindicações 
populares em busca da cidadania, assim como de uma conscientização em nível 
mundial a propósito da irreparabilidade de certos danos ao meio ambiente.

8.3 A princípio causa estranheza ao pensamento jurídico tradicional a possibili-
dade de reconhecer o ente coletivo como autor de fatos somente explicáveis por 
conta de uma capacidade intelectual de autodeterminação, exclusiva do ser huma-
no. Mais ainda que, para retribuir o mal, ou ressocializar o infrator, se admita a 
imposição de pena à pessoa jurídica.

8.4 Se pode o direito positivo inovar a tal ponto sem se afastar de suas caracterís-
ticas estruturais – e sem deixar de ser direito – é questão que tem preocupado a 
filosofia jurídica, empenhada em buscar explicações para o perfil de um ordena-
mento cada vez mais descartável.

8.5 Seja, enfim, por essa tendência, ou por injunções de uma acentuada comple-
xidade da vida humana no planeta, gerada por uma proximidade física e temporal 
entre os homens nunca antes vistas, senão pelos dois motivos conjugados, a ver-
dade é que a doutrina vem aceitando visualizar o direito penal sob nova ótica.  

8.6 Através dela se torna admissível para o direito criminal um novo paradigma, 
que admite uma chamada segunda velocidade, no âmbito da qual é possível a 
flexibilização de princípios jurídico-penais seculares, aí incluída a admissão da 
pessoa jurídica no papel de agente de delitos.

8.7 Ostenta o direito ambiental o inegável mérito de ter sido pioneiro em suscitar 
essa discussão, através de dispositivos que vieram para o ordenamento com uma 
finalidade bem concreta: impedir a impunidade de autores de degradação ambien-
tal ocultos sob a estrutura da empresa. 

8.8 Como visto, esse jovem ramo da dogmática nacional trouxe para a teoria do 
crime um debate bem mais profundo do que parecia pretender. 
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INSTRUMENTOS ECONÔMICOS  
DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

ROBERTO FERRAZ
   Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná

1. INTRODUÇÃO

Boa parte das discussões relativas à proteção do meio ambiente ficam pola-
rizadas como numa cinematográfica luta do Bem contra o Mal. Nota-se que assim 
é pelo fato de que terminam por reduzir-se à discussão do que pode e do que não 
pode ser feito; do que é lícito e do que é ilícito, havendo enorme dificuldade na 
visualização dos muitos matizes existentes entre um e outro extremos.

No entanto, a proteção ao meio ambiente não apenas é maior, como precisa ser 
encarada como muito maior que a simples adoção de fronteiras entre lícitos e ilícitos. 
Caso ficasse reduzida a essa dicotomia, não chegaria a ser minimamente efetiva.

De fato, a imensa maioria dos atos nocivos à Ecologia são atos que a Hu-
manidade não se atreve ainda a proibir: o uso de combustíveis fósseis, de energia 
nuclear, de plásticos, etc. Não ousamos proibir e muito relutamos em admitir 
como real a necessidade de vedar tais práticas.

Ora, enquanto discutirmos apenas a proibição de tais práticas, os efeitos no-
civos irão se avolumando, sem que nenhuma medida de proteção seja adotada.

2. INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Mas, haveriam medidas de proteção ao meio ambiente que não se reduzam 
à proibição?

Sim, sim e sim, haveríamos de responder, pois há ao menos três tipos de 
medidas de proteção ao meio ambiente que não se limitam à proibição; são ins-
trumentos econômicos de proteção ao meio ambiente.

É claro que há inúmeras ações ambientais envolvendo aspectos não jurídi-
cos, como a tecnologia empregada, a prevenção e o investimento em pesquisas, 
mas não é a isso que nos referimos e sim às medidas de caráter jurídico que se 
pode adotar. E, ainda assim a resposta à questão proposta é um enfático sim.

Ocorre que, à clássica “lógica da imputação” veio somar-se nova maneira 
de conceber normas jurídicas. Notadamente, no Direito Econômico vigora novo 
espírito e não pode ser definido como os demais ramos do Direito, já dizia o pri-
meiro autor que a ele se dedicou, Hedemann1. O Direito Econômico adota regras 

1   Fábio Konder Comparato, “O indispensável Direito Econômico”, in Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial, Rio de 
Janeiro, Forense, 1978, p. 460, nota 5.
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que não guardam a estrutura tradicional “Se A é, B deve ser”, respondendo fre-
qüentemente com um talvez e não com a certeza típica da imputação.

O Direito Econômico não se caracteriza por certa área a que se aplicam 
suas regras, como ocorre nos tradicionais “ramos do Direito” (às relações civis, 
às comercias, às tributárias, etc.). Identifica-se pelo tipo de lógica que deu origem 
a suas regras, que se pode chamar de macrológica, e que se funda em dados ma-
croeconomicamente identificados, em oposição àqueles estudados na microeco-
nomia2.

Assim, por exemplo, quando o direito identifica que há uma tendência à 
violação da livre concorrência se concentrados nas mãos de poucos determinados 
mercados, estabelece controles para que tal concentração ocorra (CADE). Nes-
sa situação, à pergunta, “pode a empresa X incorporar a empresa Y?”, responde 
Depende. Os tradicionais ramos do direito civil e comercial diriam sim ou não, a 
verificar-se o cumprimento de certas condições fixadas em lei mediante lógica de 
imputação (analisando questões como representação e forma adotada), responde-
rá necessariamente de maneira afirmativa ou negativa, inexistente hipótese inter-
mediária. Um remete a procedimento quase arbitral e outro define com critérios 
formais. São Direitos com lógicas e estruturas diferentes.

A dificuldade em compreender o Direito Econômico está em que este não 
visa fazer justiça entre dois indivíduos ou mais; visa fazer justiça num universo 
de relações agregadamente considerado, abstraindo das relações individualmente 
consideradas. Suas normas pretendem promover certas tendências macroeconô-
micas ou dar resposta a tais tendências. Estas consistem em fatos macroeconomi-
camente identificados (concorrência, repercussão econômica dos tributos, maior 
eficiência econômica dos agentes de mercado, etc.) e, portanto, comportam falhas 
de análise. Apesar de tais falhas, reconhecidamente recorrentes em macroecono-
mia, o direito serve-se dessas análises para fixar regras. A essa forma de pensar o 
Direito é que se chama de macrológica do Direito Econômico.

Pois bem. Essa diferente maneira de conceber as normas jurídicas tem espe-
cial importância ao tratar-se da defesa do meio ambiente.

3. O DIREITO ECONÔMICO E SUA LÓGICA

Caso estivéssemos pensando exclusivamente em proibir ou permitir práticas 
que agridem, mais ou menos fortemente, o meio ambiente, somente faria sentido 
pensar na clássica lógica formal, de imputação: se poluiu tem de pagar multa; se 
agrediu o ecossistema vai para a cadeia.

No entanto, preocupados que estamos com atitudes que ainda se tolera, que 
ainda consideramos lícitas, mas que nos interessa controlar, reduzir e fomentar 
sua substituição por outras ambientalmente mais adequadas, tem-se de pensar 
também nas novas lógicas que o Direito explora e que trazem respostas eficientes 

2   Cfr. Roberto Ferraz, “A macrológica do Direito Econômico”, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, vol. 142, p. 80 e ss.
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em tais tarefas. Assim, à pergunta “posso ou não posso instalar uma fábrica de 
papel em tal lugar?”, substituindo as respostas do direito tradicional, restritas ao 
exame formal, “sim” ou “não”, vem o direito atual e diz talvez entrando no mérito 
da questão, verificando o índice de tratamento de dejetos, exigindo compensações 
de emissão de dióxido de carbono etc.

Nascem, assim, três formas de proteção ao meio ambiente que não se res-
tringem à proibição de práticas que lhe são nocivas, nem se confundem com ela. 
A tributação ambientalmente orientada, os mecanismos do Protocolo de Kyoto e 
os ainda insipientes mecanismos de preservação de reservas naturais. Os dois pri-
meiros já estão bem delineados; o último está apenas começando a esboçar-se.

4. A TRIBUTAÇÃO AMBIENTALMENTE ORIENTADA

A tributação ambientalmente orientada já recebeu numerosos estudos e dessa 
modalidade de intervenção no domínio econômico quer-se destacar, neste momen-
to, o fato de que não pode e não deve ser confundida com sanção de ato ilícito. 

Quem desconhece que o tributo não é, por definição, sanção, poderia pensar 
de outra forma, mas estaria totalmente equivocado. O tributo é instrumento de 
proteção ao meio ambiente quando serve para internalizar custos ambientais que 
estavam externos à atividade, isto é, quando exprimem o custo da atividade ten-
dente a eliminar os efeitos nocivos ao meio ambiente causados por uma atividade 
econômica lícita. Assim a tributação vai poder bem atuar precisamente naquelas 
atividades que, não obstante tenham um maior ou menor impacto ambiental, per-
manecem lícitas em nossa sociedade. Não se trata de tributar mais fortemente 
certas atividades e, com isso, pretender restringi-las ou inviabilizá-las.3 Essa idéia, 
apesar de ter sido abraçada por autores da qualidade de Alfredo Augusto Becker, 
em texto a seguir transcrito pelo acerto de suas bases, é errada, conforme bem o 
demonstra Enrico de Mita.

4.1 Becker, em passagem muito ilustrativa para o tema ora tratado, sustentou que:

“157. REGRA JURÍDICA COMO INSTRUMENTO DE INTERVEN-
ÇÃO INDIRETA. – Freqüentemente o povo ou determinado grupo social não 
compreende as exigências do bem comum, não as pratica e nem está disposto 
a aceitá-las; isto acontece especialmente quando estão em jogo os tradicionais 
vícios da humanidade (luxúria, alcoolismo, avareza, etc.), ou quando o Estado 
procura introduzir, em uma sociedade de temperamento demasiado individualis-
ta, princípios de solidariedade social.

A introdução de regra jurídica que, de súbito e diretamente, proíba aqueles 
vícios ou obrigue a prática daqueles atos de solidariedade, poderá desencadear 

3   Veja-se Roberto Ferraz, “Tributação Ambientalmente Orientada e espécies tributárias no Brasil”, in “Tributação Am-
biental”, Coordenação Heleno Taveira Torres, São Paulo, Malheiros, 2005
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graves perturbações de ordem econômica, social ou moral, cujas conseqüências 
serão piores que aqueles vícios e egoísmo social.

Por mais justo que seja o preceito consagrado e imposto pela regra jurídi-
ca, esta deixa de servir quando, balanceados, em seu conjunto, os seus efeitos 
favoráveis e seus resultados prejudiciais, verifica-se que produziu mais dano que 
bem. Naturalmente, é o povo ou aquele grupo social que está em falta quando, 
desobedecendo a regra jurídica (regra de conduta), se nega ao sacrifício do vício 
ou do individualismo egoísta; todavia, também o Estado errou quando, por pre-
cipitação, disciplina juridicamente (diretamente) aquelas condutas (impõe regra 
jurídica), sem o prévio trabalho de preparação psicológica.

É preciso dar muita atenção aos reflexos psicológicos dos indivíduos cuja 
liberdade será disciplinada (diretamente) pela regra jurídica. Por isto, antes de 
se criar uma regra jurídica (ex. estabelecendo um ilícito) que poderá provocar 
grande reação contrária da opinião pública ou de determinado grupo social, é 
prudente esperar que esta opinião se modifique ou se neutralize. Para que tal 
aconteça, o Estado deverá agir e, nessa sua ação de reforma ou educação social, 
o tributo extrafiscal é excelente instrumento.

O dilema não está ente a liberdade, de um lado, e o bem comum, de outro 
lado; a alternativa está em escolher a liberdade ou a regra jurídica disciplina-
dora de um determinado fato social. Todavia, cumpre desde logo lembrar que o 
silêncio da regra jurídica (sobre aquele fato social) não equivale à abstenção da 
intervenção do Estado naquele fato social, visando o bem comum, pois há muitas 
maneiras do Estado alcançar um mesmo resultado.

Por exemplo, o Estado para impedir ou desestimular determinado fato so-
cial tem dois caminhos a escolher:

a) ou regra jurídica que declare ilícito aquele fato social;
b) ou tributo extrafiscal “proibitivo”.
Optando pelo segundo, a intervenção do Estado será indireta porque, me-

diante o tributo extrafiscal, aquilo que pode ser exigido juridicamente é só o 
tributo e este é precisamente o objetivo secundário. Aliás, no tributo extrafiscal 
“proibitivo”, a percepção do tributo contraria o objetivo do Estado, pois aquilo 
que o Estado realmente deseja não é o tributo, mas sim aquele específico reflexo 
econômico-social que resulta da circunstância dos indivíduos evitarem ou se abs-
terem de realizar a hipótese de incidência do tributo “proibitivo”.

Em síntese: o que importa é o resultado de bem comum que a regra jurídi-
ca proporciona e não o conteúdo de bem comum que a regra tenha diretamente 
consagrado.4

O texto acima demonstra como Becker estava muito à frente de seu tempo. 
De fato, ao tratar das alternativas do direito diferentes da mera proibição, o fez 
com muita propriedade e visão. Chega mesmo a indicar a tendência do direito 
administrativo e, especialmente econômico, de buscar resultados. Apenas não se 
pode concordar com a idéia de que autênticos tributos possam ser concebidos e 

4  BECKER, Alfredo Augusto “Teoria Geral do Direito Tributário”, São Paulo, Saraiva, 1963.
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aplicados para ter “efeitos proibitivos”, pois, como já se referiu, o tributo não é 
sanção e não pode com ela ser confundido.

4.2 é o que explica Enrico de Mita:

“8. A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE  CONTRIBUTIVA  NAS “SAN-
ÇÕES IMPRÓPRIAS”

O princípio de capacidade contributiva é violado quando a lei tributária 
altera a estrutura do imposto, criando aquilo que pode ser chamado de “sanções 
impróprias”. Existem, como vimos, em direito tributário, sanções de natureza pe-
nal e administrativa pela violação de obrigações estabelecidas pela lei. Ora, não 
é raro encontrar na lei tributária italiana a previsão, além das sanções verdadei-
ras e próprias, de situações de desvantagem para o contribuinte que haja violado 
determinadas obrigações, as quais podem ser de dois tipos.

- de caráter procedimental... (omisis)
- de caráter substancial... (omssis)
Mas há casos em que o aumento do imposto exerce uma função puramente 

sancionatória, como no caso da norma declarada inconstitucional (Corte Cons-
titucional n. 103/1967), segundo a qual em caso de não apresentação da declara-
ção, a renda era aumentada em 10%, ou como no caso em que não é admitida a 
dedução de despesas dedutíveis... (omissis)

(omissis) ...mas uma vez lançado o imposto não pode ser agravado a título 
de sanção, sob pena de violação do princípio de capacidade contributiva.”5

É evidente que o caso figurado por De Mita não é o mesmo que o definido 
por Becker, mas a divergência de hipóteses fáticas não desclassifica o raciocínio 
que afasta do tributo a função de sanção. É que o tributo proibitivo ou sancionató-
rio de atividade não será propriamente tributo e sim sanção por ato ilícito ou, mais 
precisamente, uma multa que nada tem a ver com as bases próprias da tributação, 
notadamente nada terá com a capacidade contributiva demonstrada pelo contri-
buinte, em fatos signo presuntivos de renda, e não em atos ilícitos.

4.3 é certo que Becker pretendeu que os tributos “proibitivos” configurassem algo 
diferente da sanção, mas, a rigor, qualquer exigência compulsória de dinheiro pelo 
Estado que nada tenha a ver com capacidade contributiva tributo não será.

Assim, na tributação ambientalmente orientada configura-se instrumento 
econômico de proteção ao meio ambiente que nada tem com a sanção de ato 
ilícito, mas que afeta a decisão dos agentes econômicos de maneira a fomentar a 
tendência a que adotem as decisões ecologicamente mais adequadas.

5 MITA, Enrico de “O princípio da Capacidade Contributiva”, in “Princípios e Limites da Tributação”, Coordenação Ro-
berto Ferraz, São Paulo, Quartier Latin, 2005.
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5. O PROTOCOLO DE KYOTO

Outra forma de proteção ao meio ambiente que é calcada em instrumento 
econômico é o Protocolo de Kyoto. Este ao estabelecer a necessidade de retor-
no aos níveis de emissão de dióxido de carbono do passado, não se restringiu à 
simples proibição e sanção das práticas divergentes dessa meta. Fixou o sistema 
de negociação de quotas excedentes de redução. Assim, não limitou o interesse 
dos agentes econômicos em reduzir suas emissões ao nível exigido pela lei (o 
que ocorreria caso apenas fosse proibida a emissão superior a certo limite). Pelo 
contrário ao possibilitar a venda de excessos de redução (com relação aos níveis 
pretendidos pela lei) incentivou o agente econômico a buscar o melhor de seus 
talentos em favor do meio ambiente. Assim, aquele que não alcançar a redução 
pretendida pode comprar redução excedente, de terceiros, dando uma configura-
ção tipicamente de mercado à atividade de proteção ao meio ambiente. Alguns 
objetariam, e com razão, que o sistema tem não apenas as virtudes do mercado, 
que são muitas e importantes, mas também os seus defeitos, que não são pou-
cos nem desimportantes. É verdade, porém, que uma vez identificadas as falhas, 
muito mais certeiras serão as proibições que o Direito oporá contra elas, aí sim, 
colocando no campo do ilícito a prática nociva ao meio ambiente (por meio dos 
tradicionais Direito Penal ou Administrativo).

6. REDD – REDUÇÃO DAS EMISSÕES POR DESMATAMENTO E DEGRADAÇÃO

Já a terceira forma, como se disse, é ainda totalmente insipiente. Trata-se 
da que se pretende venha atender situações como a da Floresta Amazônica, cuja 
preservação o mundo espera, mas que não é compensada economicamente. Para 
tanto seria necessária a adoção de algum mecanismo que inverta essa falha de 
mercado. De fato, a desvalorização da preservação das florestas configura uma 
falha, pois o meio ambiente e, mais especificamente as florestas, têm valor intrín-
seco e de absoluta importância  para todos os habitantes do planeta, presentes e 
futuros e, no entanto, nada se obtém dessa mesma preservação, economicamente. 
Há, portanto, uma falha na valoração dada pelo mercado à floresta preservada.

Caso as florestas naturais preservadas fossem corretamente valorizadas 
pelos mecanismos de mercado, seriam preservadas perfeitamente. No entanto, 
a depender exclusivamente do mercado, tendem a desaparecer. Como enfrentar 
esse problema? Com mecanismos semelhantes aos da tributação ambientalmente 
orientada e do protocolo de Kyoto.

Nos três casos é preciso alcançar que as atividades ecologicamente mais 
adequadas tenham uma resposta econômica equivalente a sua real importância; 
no caso das florestas também.

A quem interessa a preservação das florestas tropicais naturais? A todos, 
igualmente? Então a todos caberá a conservação das mesmas.

O mecanismo que se identifique para promover essa correção da falha de 
apreciação do mercado deverá cumprir essa função: passar a conta da conservação 
aos reais interessados, ainda que estes não se vejam integrantes do processo.
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É o que vem sendo discutido sob diversas formas e uma sigla vem expres-
sando a idéia: REDD – Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação. 
Como bem informa reportagem de Daniela Chiaretti na Folha de São Paulo de 
03 de abril de 2008, “sob esse guarda-chuva, com definição e espaços tão amplos 
quanto vagos, podem se beneficiar governos e pequenas comunidades” e “podem 
abranger políticas de combate ao desmatamento, o reconhecimento dos serviços 
ambientais prestados pelas matas, o direito das populações indígenas e das popu-
lações tradicionais que vivem nas florestas e mecanismos de compensação finan-
ceira para quem preserva”.

Algo semelhante já vem sendo feito pela Guiana, onde um acordo entre o 
governo e um fundo britânico permitirá, segundo consta, pela primeira vez, o 
pagamento de serviços ambientais de uma floresta em pé na Amazônia. Uma área 
de 405 mil hectares será mantida como uma provedora de serviços vitais como 
a regulação das chuvas o armazenamento de carbono e a regulação do clima. A 
empresa Canopy Capital fechou o acordo de preservação da reserva de Iwokrama 
(refúgio em língua macuxi).

No Brasil vem-se trabalhando a idéia do Pró-Ambiente, um programa que 
remuneraria pequenos produtores e demais habitantes das florestas tropicais pela 
manutenção das áreas.

Esse o caminho apontado pelos instrumentos econômicos de preservação 
do meio ambiente, a inversão da lógica equivocada do mercado quanto aos bens 
ambientais. Tais instrumentos alcançam sua efetividade máxima precisamente 
ao informar ao mercado e, portanto a todos, isto é, desde os produtores até os 
consumidores, que o custo real de determinados bens hoje depreciados (como as 
florestas) é muitíssimo maior e que, em função disso, vale a pena mudar o com-
portamento e valorizá-los também economicamente.

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

7.1 A proteção ao meio ambiente não apenas é maior, como precisa ser encarada 
como muito maior que a simples adoção de fronteiras entre lícitos e ilícitos. Caso 
ficasse reduzida a essa dicotomia, não chegaria a ser minimamente efetiva.

7.2 Nascem no Direito Econômico três formas de proteção ao meio ambiente que 
não se restringem à proibição de práticas que lhe são nocivas, nem se confundem 
com ela. A tributação ambientalmente orientada, os mecanismos do Protocolo 
de Kyoto e os ainda insipientes mecanismos de preservação de reservas naturais. 
Os dois primeiros já estão bem delineados; o último está apenas começando a 
esboçar-se.

7.3 O tributo é instrumento de proteção ao meio ambiente quando serve para 
internalizar custos ambientais que estavam externos à atividade, isto é, quando 
exprimem o custo da atividade tendente a eliminar os efeitos nocivos ao meio am-
biente causados por uma atividade econômica lícita. Assim a tributação vai poder 
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bem atuar precisamente naquelas atividades que, não obstante tenham um maior 
ou menor impacto ambiental, permanecem lícitas em nossa sociedade.

7.4 Outra forma de proteção ao meio ambiente que é calcada em instrumento 
econômico é o Protocolo de Kyoto. Este ao estabelecer a necessidade de retor-
no aos níveis de emissão de dióxido de carbono do passado, não se restringiu à 
simples proibição e sanção das práticas divergentes dessa meta. Fixou o sistema 
de negociação de quotas excedentes de redução. Assim, não limitou o interesse 
dos agentes econômicos em reduzir suas emissões ao nível exigido pela lei (o 
que ocorreria caso apenas fosse proibida a emissão superior a certo limite). Pelo 
contrário ao possibilitar a venda de excessos de redução (com relação aos níveis 
pretendidos pela lei) incentivou o agente econômico a buscar o melhor de seus 
talentos em favor do meio ambiente.

7.5 Já a terceira forma, como se disse, é ainda totalmente insipiente. Trata-se 
da que se pretende venha atender situações como a da Floresta Amazônica, cuja 
preservação o mundo espera, mas que não é compensada economicamente. Para 
tanto seria necessária a adoção de algum mecanismo que inverta essa falha de 
mercado. De fato, a desvalorização da preservação das florestas configura uma 
falha, pois o meio ambiente e, mais especificamente as florestas, têm valor intrín-
seco e de absoluta importância  para todos os habitantes do planeta, presentes e 
futuros e, no entanto, nada se obtém dessa mesma preservação, economicamente. 
Há, portanto, uma falha na valoração dada pelo mercado à floresta preservada.
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1. A NATUREZA DO PROBLEMA E OS OBJETIVOS DO ESTUDO

Os principais problemas ambientais que ameaçam a vida no planeta podem 
ser classificados em uma das seguintes cinco categorias: a) as mudanças climáti-
cas; b) a poluição das águas, do ar e dos solos; c) a quantidade e a qualidade dos 
recursos hídricos; d) o desflorestamento e os processos de desertificação; e e) a 
conservação da diversidade biológica. Devido à sua importância e gravidade, as 
mudanças climáticas têm dominado a agenda internacional de discussão contem-
porânea, merecendo, inclusive a instituição de um Painel Intergovernamental no 
âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU.

No universo científico existem controvérsias sobre as possíveis causas 
para as mudanças climáticas. Assim, apesar de que se atribua tais mudanças 
a causas antrópicas, existem aqueles que associam o fenômeno a causas natu-
rais, como eventos de ocorrência cíclica na história do planeta. O que não há 
como negar é o fato de que a temperatura média anual em diferentes partes do 
planeta têm aumentado, o que tem influenciado na distribuição e regularidade 
das chuvas. Tais fatores certamente terão efeitos diretos sobre a distribuição, 
a estrutura e a composição de espécies que formam a vegetação em diferentes 
continentes.

No contexto brasileiro, de outro lado, verifica-se uma crescente realização 
de eventos técnicos sobre recuperação de áreas degradadas e seus respectivos 
Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas, PRDA’s. No universo acadêmi-
co nacional é igualmente pródiga a produção científica acerca de diferentes di-
mensões da matéria, principalmente em cursos de pós-graduação e em diversas 
instituições de pesquisa. O tema tem sido também objeto de profícua legislação 
em todos os níveis da competência legisferante: federal, estadual e municipal. 
Adicionalmente, tendo como referência a legislação incidente aos diferentes 
casos concretos, o Ministério Público e os órgãos ambientais que compõem o 
Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, têm buscado firmar Termos 
de Ajustamento de Conduta, TAC’s, com os agentes degradadores, sejam es-
ses pessoas físicas ou jurídicas. Em suma, verifica-se um esforço monumental 
direcionado à recuperação de passivos ambientais e à recomposição de danos 
causados pelo homem ao meio ambiente.
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Um elemento fundamental comum a todas as retromencionadas iniciativas 
é a restauração do bem danificado à sua condição pretérita ao momento em que o 
dano tenha sido causado, ou seja: retornar ao status quo ante. Ignora-se, todavia, 
que, em resultado às mudanças climáticas, os ecossistemas poderão também sofrer 
mudanças. Esse fato impõe um problema frente à concepção clássica da recom-
posição de danos conforme prevista na doutrina civilista: não há como recuperar 
um bem que, em conseqüência às alterações no clima, poderia (ou poderá) ser 
modificado em sua composição de espécies, estrutura e distribuição territorial.

Em função do exposto, este trabalho objetiva analisar a legislação pertinente 
ao tema e, frente às aludidas mudanças climáticas e seu prováveis (ou possíveis) 
efeitos sobre a vegetação, propor formas alternativas para o tratamento jurídico-
legal da matéria.

2. A NOÇÃO DE DANO AMBIENTAL E SUA REPARAÇÃO

De forma genérica, um dano é uma lesão a interesses juridicamente protegi-
dos. Em outras palavras, um dano é um prejuízo causado a alguém por um terceiro 
que se vê obrigado a recompor o patrimônio daquele. A reparação de danos é um 
componente essencial da responsabilidade civil. Nesse sentido, Leite (2000, p. 
98)1 enfatiza que o dano é um pressuposto necessário da obrigação de reparar e, 
por isso, elemento imprescindível para estabelecer a responsabilidade civil.

No Brasil, os institutos tradicionais da ação e do processo civil clássicos, 
apropriados às lides no âmbito privado, têm se mostrado insuficientes para a prote-
ção dos chamados interesses ou direitos difusos, dentre os quais insere-se o direito 
ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Por esse motivo, criou-se, com 
a Lei n° 7.347/85, a figura da “ação civil pública”, que é o instrumento processual 
adequado tanto para a prevenção como para a reparação de danos causados ao 
meio ambiente. Na medida em que não é objeto deste trabalho, a ação civil públi-
ca pode ser examinada, em detalhes, no estudo de Corrêa (1992, p.34-39)2 e nas 
obras de Leite (2000), Montes (2002, p. 587-597)3 e Mirra (2002)4. Aqui importa, 
em especial, caracterizar o dano ambiental e discorrer sobre a sua reparação.

Conforme previsto em norma constitucional (Constituição Federal, Art. 225, 
§3º) a responsabilização por danos ambientais pode ocorrer em três dimensões 
distintas, muito embora relacionadas entre si: civil, administrativa e penal (Silva, 

1   LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2000. 344 p.
2   CORRÊA, Elizeu de Moraes. Aspectos jurídicos na recuperação de áreas degradadas. In: SIMPÓSIO NACIONAL 
DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, 1. Curitiba, 1992. Anais. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 
1992. p.34-39.
3   MONTES, Meire Lopes. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREI-
TO AMBIENTAL, 6., São Paulo, 2002. Anais. São Paulo: O Direito por um Planta Verde, 2002. p. 587-597.
4   MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2002. 399 p. 
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1997, p. 2075; Peters & Pires, 2000, p. 556). Este estudo trata apenas da responsa-
bilidade civil com vistas à restauração  ambiental.

Para Milaré (2000, p. 334)7, “dano ambiental é a lesão aos recursos ambien-
tais com conseqüente degradação – alteração adversa – do equilíbrio ecológico”. 
Na mesma linha de pensamento, Antunes (1999, p.148-149)8 reporta que dano 
ambiental é um dano causado aos bens jurídicos que compõem o meio ambiente, 
como, por exemplo, os solos, as águas, a fauna e a flora. Quanto à reparação dos 
danos ambientais, Machado (1999, p. 285)9, informa que tanto a Constituição 
Federal, que emprega os termos “reparação” e “recuperação”, como a legislação 
infraconstitucional, que usa expressões como “restauração” e “reconstituição”, 
estão em harmonia no sentido de indicar um caminho (necessário) para as pessoas 
físicas e jurídicas que danificarem o meio ambiente.

A reparação de um dano ambiental faz-se, necessariamente, por meio da 
restauração do bem danificado à sua condição pretérita, o status quo ante ao 
momento de ocorrência da lesão verificada. Na hipótese em que a mencionada 
restauração for tecnicamente inviável, pode-se admitir a compensação in natura, 
conforme descrita por Mirra (2002, p. 303). Neste caso procede-se à substituição 
do bem jurídico ambiental danificado por outro da mesma espécie e eqüivalência 
funcional em relação ao primeiro.

Dado que a existência humana implica o uso de recursos naturais, Leite 
(2000, p. 107) coloca a seguinte questão, complexa e fundamental: “qual a in-
tensidade do dano ambiental capaz de redundar na obrigação de reparar?” A 
resposta àquela questão certamente não é simples. No entanto, na medida em que 
há previsão legal, a restauração da vegetação danificada, especialmente daquela 
que deve existir nas Áreas de Preservação Permanente, APP’s, e na Reserva Legal, 
RL, é uma indiscutível obrigatoriedade. Para este estudo, portanto, o exame da le-
gislação pertinente, como apresentado na seqüência, é uma necessidade natural.

3. A REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS E SUA PREVISÃO LEGAL

3.1 Constituição Federal

Na Constituição Federal de 1988, o tema objeto deste estudo é contemplado 
no Capítulo que trata da proteção do meio ambiente, segundo os seguintes termos:

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 preserva- lo para as 

5  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. Ed. São Paulo: Malheiros, 1997. 243 p.
6  PETERS, Edson Luiz.; PIRES, Paulo de Tarso de Lara. Manual de direito ambiental: doutrina, legislação atualizada, 
vocabulário ambiental. Curitiba: Juruá, 2000. 284 p.
7  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
687 p.
8  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 3. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. 529p.
9  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 894 p.
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presentes e futuras gerações.
§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;
...
§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeita-
rão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrati-
vas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
...

Com aquela prescrição, a norma constitucional consolidou a percepção de 
que infrações ao meio ambiente sujeitam seus agentes a três esferas de respon-
sabilização: penal, administrativa e civil. Conforme relata Corrêa (1992, p. 37), 
as sanções penais são estabelecidas por lei específica em que são definidas as 
condutas que tipificam o delito. As sanções administrativas importam no esta-
belecimento de multa, suspensão, embargo ou interdição de atividade(s). A res-
ponsabilidade civil importa no dever de reparar o dano: ou seja, em restabelecer 
a situação anterior à prática do ato danoso. Montes (2002, p. 595) informa não 
existir prescrição reparatória no dano ambiental pois o direito, no caso, é de or-
dem pública e indisponível.

3.2 Legislação infraconstitucional

No âmbito da legislação infraconstitucional, o diploma legal mais relevante 
para esta análise é o Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei n° 4.771/65. 
O Código Florestal contém diversas figuras jurídicas essenciais para a proteção do 
patrimônio florestal do País, como, por exemplo: a Reposição Florestal Obrigató-
ria, a proibição do uso do fogo em florestas, Reserva Legal e as florestas e demais 
formas de vegetação natural de preservação permanente. Pela sua importância 
fundamental para este trabalho, o Código Florestal será examinado, no que seja 
pertinente a esta análise, em seção própria.

A Política Nacional de Meio Ambiente foi instituída com a Lei n° 6.938/81. 
Esta lei define, em seu Art. 3°, V, que dentre os diferentes recursos ambientais le-
galmente protegidos encontram-se o ar, o solo, o subsolo, as águas (de superfície 
e subterrâneas), a fauna silvestre e a flora, incluindo-se, aqui, portanto, também 
as florestas nativas (ou florestas naturais). Também por definição legal, deve-se 
entender por degradação da qualidade ambiental “qualquer alteração adversa das 
características e elementos que integram o meio ambiente.” Quanto à reparação 
de danos ambientais, o Art. 14, §1º , daquela Lei, assim determinou:

Art. 14 ...
§1º - Sem obstar a aplicação das pemalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 
danos causados ao meio ambiente a a terceiros, afetados por sua atividade. O 
Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
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Cabe mencionar que o Decreto n° 3.420, de 20-04-2000, diploma legal que 
criou o Programa Nacional de Florestas, PNF, prevê a necessidade da “recompo-
sição e restauração de florestas de preservação permanente, de reserva legal e 
áreas alteradas ...” (BRASIL, 2000). A respeito do significado dos termos, con-
vém examinar a Lei n° 9.985, de 18-07-2000. Também conhecida como “Lei do 
SNUC”, posto que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 
esta lei define “restauração” como a restituição de um ecossistema, ou de uma 
população silvestre degradada, o mais próximo possível da sua condição origi-
nal. O termo difere, portanto, da expressão “recuperação” que significa a resti-
tuição do ecossistema a uma condição não degradada que pode ser diferente da 
sua condição original. Apesar das diferenças em seu significado, Melo (2007, p. 
540) ressalta que os dois termos vêm sendo empregados de forma indistinta pelos 
juristas, os quais, em geral, desconhecem as conseqüências práticas da opção por 
uma técnica ou outra.

É oportuno lembrar, também, que a Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605/98) 
transforma em crimes e infrações administrativas diversos delitos praticados contra 
a fauna e a flora. Esta Lei determina, ainda, que, além das sanções pecuniárias, apli-
cadas pelo Poder Executivo (conforme previsto pelo Decreto Federal n° 3.179/99), 
o fato deve ser comunicado ao Ministério Público. Assim, independentemente da 
ação administrativa, aquele que der causa a danos ambientais responderá, também, 
a uma ação judicial. De outro lado, para que a cobertura florestal seja rapidamente 
restaurada, o órgão ambiental pode formalizar, com os proprietários rurais, um Ter-
mo de Ajustamento de Conduta (TAC), informando-se o Ministério Público (con-
forme dispõem o Art. 79-A da Lei n° 9.605/98, e a Lei n° 7.347/85).

A Lei de Crimes Ambientais determina, ainda, que as penalidades incidirão 
sobre todos os responsáveis pela ação degradadora, sejam eles diretos ou solidá-
rios, pessoas físicas ou jurídicas. Após o cumprimento das obrigações assumidas, 
a multa administrativa é reduzida em 90% do valor inicialmente imposto (Decreto 
Federal n° 3.179/99, Art. 60). Eventualmente, a aplicação da multa pode até mes-
mo ser suspensa. Assim ocorre porque é mais importante recompor o bem jurídico 
danificado do que a aplicação de penas e multas. Como informam Peters & Pires 
(2000, p.62) “mais importante que a punição é a reparação do dano ambiental”. A 
extinção da punibilidade (Art. 28, I) dependerá, no entanto, de “laudo de consta-
tação de reparação do dano ambiental”, oportunidade em que a efetiva reparação 
do dano (restauração ao “status quo ante”) é verificada e comprovada por meio de 
um laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental.

Cabe também mencionar o Decreto n° 4.383/02, que regulamenta a tribu-
tação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural, ITR. Este imposto tem como fato gerador a propriedade, o do-
mínio útil ou a posse de imóvel rural. Para o cálculo do valor do imposto pode-se 
excluir, da “área tributável”, as APP’s e as áreas de RL, de RPPN 10, de Servidão 

10  A instituição, pelo proprietário, de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, e o seu reconhecimento, pelo 
IBAMA, por meio de uma portaria, é prevista no Decreto n° 1.920, de 05-06-1996. 
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Florestal e as de Interesse Ecológico para a Proteção de Ecossistemas, assim de-
claradas por ato do órgão competente. Para legitimar a exclusão daquelas áreas 
do cálculo do imposto devido, requer-se, no entanto, que a existência das mesmas 
seja informada em um “Ato Declaratório Ambiental”, ADA, e que este seja proto-
colado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, IBAMA.11 
Obviamente, primeiro a vegetação natural que deveria recobrir aquelas áreas deve 
existir “de fato”; em qualquer outra hipótese, necessária faz-se a sua restauração.

Finalmente, registre-se que a Lei n° 11.428/06, que dispõe sobre a utilização 
e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, também trata da recupe-
ração de remanescentes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágios se-
cundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de abrangência daquele 
bioma. No Art. 3°, VI, da mencionada Lei, definiu-se “enriquecimento ecológico” 
como a atividade técnica e cientificamente fundamentada que vise à recuperação 
da diversidade biológica em áreas de vegetação nativa, por meio da reintrodução 
de espécies nativas. A mencionada Lei também instituiu o Fundo de Restauração 
do Bioma Mata Atlântica destinado ao financiamento de projetos de restauração 
ambiental e de pesquisa científica. A aplicação dos recursos deve priorizar o apoio 
a projetos destinados à conservação e recuperação de APP’s, RL, RPPN’s e áreas 
do entorno de unidades de conservação.

Ainda com relação à Mata Atlântica, registre-se que ainda se encontra vigen-
te o Decreto 750/93. Esse diploma legal informa, em seu Art. 12, que o Ministério 
do Meio Ambiente, MMA, estimulará estudos técnicos visando à conservação e o 
manejo racional da “Mata Atlântica” e da sua biodiversidade. Implícito à conser-
vação dos ecossistemas inseridos no Domínio da Mata Atlântica está, obviamente, 
a necessidade urgente de sua restauração.

3.3 O “novo” Código Florestal

O Código Florestal brasileiro vigente foi instituído pela Lei n° 4.771, de 
15-09-1965. Desde sua edição, diversas alterações foram introduzidas àquele di-
ploma legal pelas Leis n° 7.511/86, n° 7.803/89 12,  n° 7.875/89, n° 9.605/98, n° 
9.985/00 e n° 11.284/06. Importantes alterações foram também incorporadas, ao 
Código Florestal, pela reiterada edição de Medidas Provisórias e, dentre estas, 
especialmente pela MP n° 1.956-50 (DOU de 28-05-2000), re-editada até a MP 
n° 2.166-67 (DOU de 25-08-2001). Esta última encontra-se vigente por força da 
Emenda Constitucional n° 32, de 11-09-2001.

Na sua atual redação, e no que diz respeito aos propósitos desta análise,  
o Art. 1° do Código Florestal brasileiro apresenta, dentre outras, as seguintes  
definições:

11  Por ser um Ato Declaratório, o proprietário é legalmente responsável por todas as informações prestadas no ADA, e 
por esse motivo, poderá ser solicitado a comprovar, perante a autoridade competente, todas as declarações que porventura 
tenha documentado.
12  Foi a Lei n° 7.803 (de 18-07-1989) que introduziu, na redação do Art. 16 do Código Florestal, a expressão “Reserva 
Legal”, sem que, no entanto, houvesse ainda uma definição legal para essa figura jurídica.
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Art. 1° .......
...
§ 2° Para os efeitos deste Código, entende-se por:
...
II - Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos Arts. 2° e 
3° desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodi-
versidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem 
estar das populações humanas.
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas
...

Registre-se que o cumprimento das mencionadas funções ambientais das 
APP’s somente poderá ser realizado, de forma plena e efetiva, com a presença da 
vegetação que naturalmente deveria existir nos mencionados locais. Em outras pa-
lavras, a cobertura vegetal constituída por espécies exóticas, como, por exemplo, 
nas áreas antropizadas por atividades agropecuárias, não permite o cumprimento 
das funções ambientais previstas em Lei e deve, portanto, ser substituída por es-
pécies nativas em um processo de recomposição.

Ainda quanto à definição de APP, em seu Art. 2°, o Código Florestal estabe-
lece o que segue:

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:  13

• aos longo dos rios ou de qualquer curso d’água, desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima será:14

• ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;  15

• nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos d’água”, 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros;

13  Apenas as situações previstas no Art. 2° do Código Florestal serão examinadas uma vez que são impostas por lei. O Art. 
3° informa sobre as florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente quando assim declaradas 
por ato do poder público.
14  Tais faixas marginais iniciam-se com 30 metros, em cada margem, para cursos d’água com até 10 metros de largura. 
Registre-se que, a largura mínima, em cada margem deve ser verificada em projeção horizontal. Adicionalmente, segundo 
dispõe a Resolução 303/02, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA (publicada no Diário Oficial da União, 
DOU, de 13-05-2002), a APP inicia-se no limite do “leito maior sazonal” ou cota de máxima inundação.
15  Segundo dispõe a Resolução 303/02, do CONAMA, a vegetação natural nas APP’s ao redor de lagos e lagoas naturais, 
localizados em áreas rurais, deve ser mantida ou restaurada em faixas marginais com, no mínimo, 50 metros (para lagos 
com área de até 20 ha), ou, no mínimo, 100 metros (para lagos com área maior que 20 ha). Para reservatórios artificiais 
(RA), aplica-se o disposto na Resolução 302/02, do CONAMA (DOU de 13-05-2002) e que prevê faixas marginais (ao 
redor do reservatório e nas ilhas que porventura sejam formadas) com, no mínimo, 30 metros para RA situados em áreas 
urbanas e 100 metros em áreas rurais; 15 metros para RA construídos para geração de energia elétrica com até dez ha; 
15 metros para RA utilizados para abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até 20 ha e localizados em 
área rural. 
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• no topo de morros, montes, montanhas e serras; 16

• nas encostas, ou partes destas, com declividade superior a 45 graus;
• nas restingas, para a fixação de dunas e estabilização de mangues;
• nas bordas dos tabuleiros e chapadas, em faixas nunca inferiores a 100 me-
tros, em projeção horizontal;
• em altitude superior a 1.800 metros

Adicionalmente ao disposto no Art. 2°, o Art. 18 do Código Florestal assim 
determina:

Art. 18 – Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o floresta-
mento ou o reflorestamento de preservação permanente, o Poder Público Fede-
ral poderá fazê-lo, se não o fizer o proprietário.

Uma interpretação bastante razoável do conteúdo normativo do Art. 18 in-
dica que, primeiro, compete ao particular a obrigação de recompor a cobertura 
florestal nas APP’s localizadas em sua propriedade, e que apenas em um segundo 
momento, poderá o Poder Público fazê-lo. De outro lado, muito embora a Lei 
autorize ao Poder Público realizar o “reflorestamento de preservação permanente” 
na propriedade privada, é de amplo conhecimento que as instituições governa-
mentais estão pouco preparadas para implementar as atividades necessárias ao 
cumprimento da norma legal. Eventualmente, tais atividades poderiam ser rea-
lizadas pelo Poder Público no caso da restauração de vegetação degradada em 
conseqüência a eventos naturais como fogo e enchentes extraordinárias. De outro 
lado, na hipótese em que o Poder Público viesse a realizar a restauração de bem 
jurídico ambiental degradado por ação antrópica, na propriedade privada, seria 
legítimo que aquele fosse ressarcido pelos custos incorridos. Como exposto, a 
regra geral aplicável é a de que a reparação do dano ambiental compete àquele 
que lhe deu causa: o Poder Público o substituirá apenas nos casos de relevante 
interesse ambiental, hipótese em que tanto os danos ao meio ambiente como os 
benefícios de sua restauração têm reflexos não apenas locais, mas dizem respeito 
à toda a sociedade.

Uma breve análise da definição para RL, conforme introduzida, no Códi-
go Florestal, pela MP 1.956-50/2000, revela que suas funções ambientais dizem 
respeito à conservação da flora (e não apenas de fitofisionomias florestais) e dos 
processos ecológicos que nela possam ocorrer. Assim, a RL objetiva, também, a 
proteção de outras formas naturais de vegetação que ocorram na região em que 
uma propriedade, ou posse, rural, esteja localizada, como, por exemplo, o Cer-
rado, a Caatinga e os Campos Naturais. Outros dispositivos do Código Florestal 
disciplinam, também, diferentes questões relativas ao tema, como, por exemplo, o 
uso temporário, e autorizado, de espécies exóticas pioneiras na recomposição da 
RL, o tratamento diferenciado da pequena propriedade (ou posse) rural familiar, 

16  A Resolução 303/02, do CONAMA define “morro” como uma elevação do terreno com altura entre 50 e 300m em rela-
ção à sua base e cujas encostas tenham declividade maior que 30%; “topo de morro” é a área delimitada a partir da curva 
de nível localizada a 2/3 da altura da elevação em relação à base.
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a possibilidade de que a RL seja instituída em regime de condomínio, a averba-
ção da RL à margem da escritura na respectiva matrícula no Registro de Imóveis 
competente bem como critérios referentes à sua localização na propriedade (ou 
posse) imóvel rural.

Além da introdução, no Código Florestal, de uma definição para RL, e que 
anteriormente não existia, a MP n° 1956-50 alterou de maneira substancial a reda-
ção do Art. 16, ao estabelecer novos percentuais da área total de uma propriedade 
(ou posse) imóvel rural cuja vegetação deve ser conservada a título de RL, em 
diferentes regiões e fitofisionomias, como segue:17

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as de pre-
servação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização 
limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde 
que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
I – oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta locali-
zada na Amazônia legal;
II – trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado 
localizada na Amazônia legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade 
e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja 
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7° deste 
artigo;
III – vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras 
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do país; e
IV – vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada 
em qualquer região do país.

A nova redação do Art. 16, que manteve o caráter condicionador e limitativo 
para a supressão de florestas (naturais), incorporou outras formas de vegetação 
àquele quadro normativo (como, por exemplo, o cerrado, a caatinga e os campos 
naturais, estes últimos, em qualquer região do País). A inovação também estabele-
ceu novos percentuais para a RL, especialmente para as propriedades localizadas 
na Amazônia Legal. Assim, ao reconhecer a vocação natural do uso da proprieda-
de (ou posse) rural naquela região, que é reconhecidamente de caráter florestal, 
elevou-se a RL de 50% para 80%.

Adicionalmente, nas hipóteses em que a vegetação que deve integrar a RL 
inexista, mesmo que apenas parcialmente, e segundo os percentuais especifica-
dos, compete ao proprietário ou possuidor do imóvel rural proceder à sua recom-
posição (via plantio de mudas ou por meio da condução da regeneração natural) 
ou à sua compensação. Tais possibilidades são previstas no Art. 44, como exposto 
na seqüência:

17   Uma análise das origens históricas da instituição de terrenos florestais reservados assim como de alguns fundamen-
tos técnicos da RL pode ser examinada em AHRENS, Sergio. Sobre a Reserva Legal: origens históricas e fundamentos 
técnico-conceituais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 11., 2007. São Paulo. Meio 
ambiente e acesso à justiça: flora, reserva legal e APP. [São Paulo]: Instituto O Direito por um Planeta Verde, [2007]. v. 
1, p. 691-707.
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Art. 44. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta na-
tiva, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação nativa em 
extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado 
o disposto nos seus §§ 5° e  6°, deve adotar as seguintes alternativas, isoladas 
ou conjuntamente:
I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três 
anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com 
espécies nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental 
estadual competente;18

II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e
III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância eco-
lógica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localiza-
da na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento.19

...

Para o cálculo da RL na “pequena propriedade ou posse rural familiar” a 
Lei admite considerar os plantios já estabelecidos com espécies exóticas (árvores 
frutíferas, ornamentais ou industriais), cultivadas em sistema intercalar ou em 
consórcio com espécies nativas 20  Para quaisquer propriedades, no entanto, quan-
do não mais existir a vegetação na RL, mesmo que apenas parcialmente, aquela 
deverá ser restaurada com espécies nativas.

As modificações introduzidas no Art. 44 do Código Florestal incluem, tam-
bém, uma nova e importante figura jurídica: a “compensação” da RL. Assim, 
quando uma propriedade não disponha de sua RL, admite-se a possibilidade de 
que seja autorizada a sua compensação por área equivalente, e com a mesma im-
portância ambiental, em outra propriedade. Esta, no entanto, deve estar localizada 
no mesmo estado, no mesmo ecossistema e na mesma microbacia em que se en-
contra a propriedade que não dispõe de sua RL. De outro lado, em muitas regiões 
nas quais a cobertura vegetal natural seja escassa, a possibilidade de compensar 
a RL configura-se de difícil implementação restando aos proprietários apenas a 
sua restauração.

18  Como exceção àquela regra geral, a lei permite que na restauração da RL seja realizado o plantio temporário de espécies 
exóticas, como pioneiras, visando a restauração do ecossistema original, de acordo com critérios técnicos gerais que ainda 
deverão ser estabelecidos pelo CONAMA.
19  O Art. 44, do Código Florestal, em seu inciso III, e respectivos §§ 4°, 5° e 6° informam sobre a possibilidade de compen-
sação da RL e discorrem sobre as condicionantes para tal hipótese. Os Arts. 44-A e 44-B (também introduzidos, ao Código 
Florestal, pela MP 1956-50), dispõem acerca da possibilidade de instituição voluntária, pelo proprietário, da “Servidão 
Florestal” e da “Cota de Reserva Legal”.
20   O Art 1°, §2°, I, do Código Florestal define “pequena propriedade rural ou posse rural familiar” como sendo aquela 
explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro(s), 
e cuja renda bruta seja proveniente em, no mínimo, oitenta porcento, de atividade agroflorestal ou extrativismo. Ademais, 
impõe-se que para ser considerada uma “pequena propriedade rural ou posse rural familiar” sua área não seja superior a: a) 
150 ha: se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, e nas regiões situ-
adas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano 44° W do Estado do Maranhão, 
ou no Pantanal Matogrossense ou sul-matogrossense; b) 50 ha: se localizada no polígono das secas ou a leste do meridiano 
44° W do Estado do Maranhão;c) 30 ha: se localizada em qualquer outra região do País. 
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4. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEUS EFEITOS SOBRE A VEGETAÇÃO

Em adição às graves ameaças à conservação da diversidade biológica, como, 
por exemplo, a fragmentação de ecossistemas (LAURANCE, 199921; TABARELLI 
et al, 200422; FISZON, 200623) e a contaminação biológica por espécies invasoras 
(ZILLER, 2003)24, 25, acrescente-se as mudanças que estão ocorrendo no clima 
do planeta e os seus efeitos sobre a fauna e a flora.26 Também contribuem para a 
perda da diversidade biológica a ocupação das terras pelo homem e a conseqüente 
constituição das diferentes formas de propriedade imóvel rural e o seu uso.

Conforme documentado pela Organização para Agricultura e Alimentação, 
FAO (FOOD ..., 2003, p. 89)27, organismo vinculado à ONU, as florestas são mui-
to sensíveis ao clima conforme evidencia a distribuição das tipologias florestais 
em diferentes condições climáticas e em áreas montanhosas. Talvez as mais im-
portantes ameaças poderão resultar das secas, mudanças nos padrões de distri-
buição de chuvas, ocorrência de fogo e sazonalidade, o que por sua vez, pode 
afetar a distribuição de espécies e a composição dos ecossistemas. Primavesi et 
al. (2007, p. 68)28 informam que estudos e observações apontam o deslocamento 
de espécies mais sensíveis ao calor para regiões mais frias, como da base para o 
topo das montanhas. Quando isso não é possível, ocorre o declínio do tamanho 
das populações.

A capacidade de que dispõem as plantas para se deslocar no espaço depende 
também dos agentes de dispersão como a avifauna e a mastofauna. Silva (2003)29 

21  LAURANCE, William E. Habitat fragmentation: introduction and synthesis. Biological Conservation, v. 91, n. 2/3, 
1999, p. 101-107.
22  TABARELLI, Marcelo; SILVA, José Maria Cardoso da; GASCON, Calude. Forest fragmentation, synergisms and the 
impoverishment of neotropical forests. Biodiversity and Conservation, v. 13, p. 1419-1425, 2004.
23  FISZON, Judith Tiomny (Coord.). Causas antrópicas. In: RAMBALDI, Denise Marçal; OLIVEIRA, Daniela América 
Suárez de. Fragmentação de ecossistemas: causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas. 
Brasília: MMA, 2006. 1 CD-ROM. p. 65-99.
24  ZILLER, Silvia. Invasões biológicas, uma ameaça à biodiversidade. Disponível em: http://www.ambientebrasil.com.br/
agend...ecom—conteudo=./natural/invasoes Acessado em 06-05-2003.
25  O processo de contaminação resulta da dispersão de sementes de espécies exóticas (ao ecossistema) e do crescimento 
não controlado das plantas resultantes, fato que impede o desenvolvimento das espécies nativas em conseqüência à compe-
tição por água, luz e nutrientes. Ressalte-se que o problema de contaminação biológica acentua-se no caso das invasões de 
APP’s e RL por espécies exóticas: a presença de tais espécies, naqueles locais, constitui uma forma de degradação ambien-
tal. Assim ocorre porque espécies exóticas que venham a se instalar naqueles locais não contribuem para o cumprimento 
das respectivas funções ambientais conforme a previsão legal. Pelo contrário, a presença das espécies exóticas, suplantando 
ou até mesmo eliminando as espécies nativas, prejudica tanto a preservação como a conservação da biodiversidade, a 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos e inibem, se não impedem, o fluxo gênico da fauna e da flora. Aparen-
temente, a única solução possível para o problema é erradicação das espécies exóticas daqueles locais.
26  A regularidade climática é também essencial para muitas atividades humanas, como, por exemplo, aquelas praticadas no 
âmbito da agropecuária e para as quais a ocorrência regular de chuvas, estações, variações de temperatura constitui também 
um fator de produção. Para um melhor entendimento sobre os possíveis impactos das mudanças climáticas na agricultura 
brasileira recomenda-se o exame da obra produzida por LIMA, Maria Aparecida de; CABRAL, Osvaldo Machado Rodri-
gues; MIGUEZ, José Domingos Gonzalez. Mudanças climáticas globais e a agropecuária brasileira. Jaguariúna: Embrapa 
Meio Ambiente, 2001. 397 p.
27  FOOD and Agriculture Oranization. The state of the word’s forests 2003. Roma: FAO, 2003. 151 p.
28  PRIMAVESI, Odo; ARZAABE, Cristina; PEDREIRA, Márcio dos Santos. Aquecimento global e mudanças climáticas: 
uma visão integrada tropical.São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste, 2007. 213 p.
29   SILVA, Wesley Rodrigues. A importância das interações planta-animal nos processos de restauração. In: Kageyama, 
Paulo Yoshio; Oliveira, Renata Evangelista de; Moraes, Luiz Fernando Duarte de; Engel, Vera Lex; Gandara, Flávio Bertin. 
(Org.) Restauração ecológica de ecossistemas naturais. Botucatu: FEPAF, 340 p. 2003. p. 77- 90.
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relatou sobre as relações de mutualismo existente entre flora e fauna e recomenda 
que tais fenômenos não devem ser ignorados em ações de restauração. Com o 
mesmo propósito, Reis et al (2003)30 discorreram acerca de uma técnica deno-
minada nucleação, utilizando-se inclusive de espécies frutíferas para a atração da 
fauna.

Tem sido monumental e crescente o desenvolvimento científico alcançado 
ao longo das últimas cinco décadas acerca da autoecologia e da sinecologia das 
espécies da fauna e da flora, assim como de suas relações com os fatores abióticos 
que constituem, de forma agregada, e sinergética, os ecossistemas naturais. Toda-
via, apesar daquela realidade, a informação disponível ainda é bastante precária e 
limitada para possibilitar o pleno entendimento do funcionamento dos ecossiste-
mas e, portanto, dos efeitos das mudanças climáticas sobre a flora e a fauna.

Apesar de que eventos climáticos extraordinários como chuvas anormal-
mente excessivas ou estiagens prolongadas possam ocorrer, argumenta-se que os 
efeitos do aumento das temperaturas sobre a fauna e a flora são incrementais e 
nem sempre perceptíveis ao homem comum. Antecipa-se que tais alterações de-
vem ser verificadas ao longo de décadas e na medida em que possa ocorrer uma 
re-distribuição espacial das espécies o que promoverá modificações na fitofisio-
nomia. Por esse motivo, constitui medida essencial o monitoramento contínuo 
da composição e estrutura dos ecossistemas, em diferentes biomas, por meio da 
instalação de parcelas permanentes para observação e coleta de dados.

Muito embora muita informação valiosa tenha sido disponibilizada no pas-
sado recente, previsões sobre os impactos das mudanças climáticas ainda são, de 
certa forma, especulativas. Muitas previsões e inferências têm como fundamento 
os resultados obtidos com modelos matemáticos de simulação. De outro lado, 
sabe-se que a confiabilidade que se pode ter em tais resultados está diretamente 
relacionada à estrutura lógica dos modelos,  sua capacidade para representar os 
cenários alternativos simulados bem como a qualidade dos dados utilizados nos 
exercícios de simulação. Após analisar os resultados produzidos por diversos ou-
tros autores, Marengo (2007, p. 134-135)31 sugere as seguintes possíveis mudan-
ças na distribuição geográfica da vegetação em território brasileiro:

•  Eventos climáticos extremos, como secas induzidas pelo aquecimento glo-
bal, e pelo desmatamento, podem dividir a Amazônia em duas e transfor-
mar, em Cerrado, uma [imensa] área de 600 mil quilômetros quadrados;

•  se a temperatura média do planeta subir de 3ºC a 4ºC até o fim deste século, 
a Mata Atlântica pode perder cerca de 60% de sua área atual;

30   REIS, Ademir; ROGALSKI, Juliana Marcia; BERKENBROCK, Isabela Schmitt; BOURSCHEID. Kurt. A nucleação 
aplicada à restauração ambiental. Disponível em: http://www.sobrade.com.br/eventos/2003/seminario/Conferencias/Ade-
mir%20Reis.pdf Consultado em 14/11/07   (14 p.)
31   MARENGO, José A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: caracterização do clima atual 
e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do Século XXI. Brasília: MMA, Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas, 2006. 163 p. (Biodiversidade, 26). Contém Anexos. PROBIO. 
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• no Sul do Brasil, o aquecimento pode levar à extinção da araucária;32

•  num cenário pessimista, o clima semiárido poderia se transformar em árido 
e a caatinga ser substituída por um semideserto com vegetação formada 
por cactáceas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ações de recuperação ambiental são necessárias, senão por outras razões, 
por que a legislação assim determina. O proprietário rural está legalmente obri-
gado a recompor os solos e os ecossistemas degradados em suas terras. Há situ-
ações, no entanto, em que ações de recuperação ambiental são uma prioridade. 
Este é o caso da recomposição, em cada propriedade imóvel rural, das florestas e 
demais formas de vegetação natural de preservação permanente, que devem estar 
localizadas nas APP’s, bem como da vegetação natural que deveria ser mantida e 
conservada na RL.

Assim, sempre que não mais exista, mesmo que apenas parcialmente, a ve-
getação natural que deveria cobrir as APP’s e a RL, diz-se que aquela é uma área 
degradada. Nesses casos, impõe-se a obrigatoriedade de recompor a vegetação 
com vistas à restauração do ecossistema e de suas funções ambientais. Todavia, a 
reparação de danos ambientais, particularmente no caso da supressão não autori-
zada da vegetação que deve existir nas APP’s e na RL, pode ser imposta somente 
muito tempo (muitas décadas) após a ocorrência da ação degradadora; nesses 
casos, muitas vezes, não mais se dispõe de remanscentes florestais com estrutura 
e composição de espécies tais que possibilitem o seu uso como referencial para os 
projetos de recomposição.

De outro lado, os fatos da natureza, as relações biológicas e os processos 
ecológicos fundamentais não deixarão de existir apenas por serem ignorados, 
como se pretende muitas vezes. É fato que a existência de leis naturais, ou leis que 
regem os fenômenos da natureza, precede a criação de leis pelo homem. Nesse 
sentido, veja-se, por exemplo, as leis da física como a lei da gravidade e a rotação 
dos planetas ao redor do sol e assim, também, as leis que regem os processos 
ecológicos fundamentais como a polinização, a reprodução e a dispersão, eólica 
e zoórica, de sementes. Acrescente-se àquela realidade, no entanto, os efeitos que 
poderão ocorrer devido às mudanças climáticas, e a questão posta assume uma 
imensa complexidade.

De tudo que foi exposto e analisado, resta a certeza de que, quaisquer que 
possam ser as suas causas, as mudanças climáticas e seus efeitos sobre a composi-
ção de espécies, a distribuição de suas populações e a estrutura das comunidades 
vegetais e animais que compõem os ecossistemas devem ser considerados nos 
esforços dirigidos à restauração da flora.

32  Obviamente, aquele autor refere-se à Araucaria angustifolia Bert. O Ktze, espécie típica da Floresta Ombrófila Mista que 
caracteriza a fitofisionomia dos planaltos da região sul do Brasil.
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6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 A restauração de ecossistemas florestais à sua condição pretérita nem sem-
pre poderá ser plenamente concretizada na medida em que, devido às mudanças 
climáticas, tais ecossistemas poderão sofrer modificações e, por esse motivo, na 
reparação de danos ambientais, poderá restar necessária e suficiente a sua recu-
peração;

6.2 A efetividade dos resultados das ações de reparação de danos ambientais deve 
ter como pressuposto necessário a elaboração prévia de projetos técnicos que 
contemplem possíveis alterações ocorridas no ecossistema em conseqüência às 
mudanças climáticas;

6.3 As normas legais que tratam da reparação de danos ambientais devem ser 
periodicamente revisadas em face dos avanços científicos e tecnológicos incorpo-
rando-se as novas percepções ao ordenamento legal;

6.4 A reparação de danos causados a ecossistemas florestais, tendo como propó-
sito a sua restauração, pode significar alguma coisa como acertar em um alvo em 
movimento: uma grande dificuldade é saber para onde esse alvo poderá estar se 
movendo.
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INTRODUÇÃO

Quando se têm por mira tratar de assuntos afetos ao meio ambiente, além da 
delimitação e especulação do tema à luz do direito material, o jurista contempo-
râneo vem se ocupado da releitura de normas instrumentais, visando, por meio de 
uma interpretação conjunta do regramento jurídico positivo, alcançar uma tutela 
jurisdicional efetiva.

A perfeita consonância entre o direito material à higidez ambiental e os 
mecanismos de tutela existentes, mostra-se ligada ao desprendimento de confor-
mações dogmáticas, incompatíveis com as características do novo bem jurídico 
que se pretende assegurar. Para a proteção a direitos emergentes deve-se proceder 
inovações aos meios processuais existentes, bem como a criação de outros, caso 
se faça necessário.

Nesse pormenor, os estudos existentes acerca do direito processual, apesar 
de significativos para a necessária autonomia científica alcançada por este ramo 
instrumental do Direito, acabaram por criar certos pontos fundamentais, conside-
rados, até então, indiscutíveis. 

A mesma premissa quanto à necessidade de novas interpretações e altera-
ções legislativas, por simetria, aplica-se a outros ramos da ciência jurídica, cuja 
utilização, invariavelmente, tem se apresentado de feitio indissociável do Direito 
Ambiental. Cuida-se do instituto da responsabilidade civil, integrante do Direito 
Civil clássico, o qual tem aparentado singular utilidade às idéias ambientalistas.

Vinculada à imagem do “indenizável”, a sociedade contemporânea tem bus-
cado respaldo em teorias ressarcitórias, como o único substrato jurídico para a 
defesa ambiental. O mito da recomposição integral do meio ambiente lesado, 
conforme será exposto, tem-se mostrado falacioso, razão pela qual, deve se pre-
ferir a utilização de tutelas preventivas.

Dentre os instrumentos ofertados pelo ordenamento vigente, com vistas a 
delimitar o tema para o presente estudo, propõe-se, como questão nodal a ser 
abordada, algumas considerações a respeito das ações de natureza declaratórias, 
coletivas e individuais, originárias do mecanismo retratado pelo art. 4.º, do Có-
digo de Processo Civil.
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1. DA ATUAL CONFORMAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL

Desde o nascedouro das normas jurídicas positivadas, o estudo dos métodos 
necessários à obtenção do objeto litigioso, sempre fora relegado para segundo 
plano, considerado como mero apêndice das discussões travadas acerca do direito 
material das partes. Em verdade, como decorrência da diminuta importância atri-
buída ao assunto, o modo de atuação do Estado – e de entes privados que faziam 
às vezes deste – para a pacificação de contendas instauradas entre seus súditos, 
ou solução de impasses envolvendo governantes e governados, era desprovido de 
regência autônoma. A identidade entre o direito material e a maneira pela qual era 
implementado1, marcou fase conhecida como “sincretismo”.

Somente em 1868, com a publicação da obra “Teoria dos pressupostos pro-
cessuais e das exceções dilatórias”, de Oskar von Bulow, o processo galgou inde-
pendência e identificação de postulados básicos para o desenvolvimento de seus 
estudos como ramo específico da ciência jurídica2. A partir de então, grande parte 
da atenção despendida pelos juristas da época, inaugurando o “processualismo 
científico” 3, voltou-se, quase que exclusivamente, para o desenvolvimento de um 
campo até então inexplorado: o direito processual.

A clareza das idéias expostas, lapidando e consolidando princípios exclusi-
vos da neo-subdivisão do Direito, acabou por desprendê-las dos propósitos alme-
jados pela norma material – ponto negativo do estágio “autonomista” então viven-
ciado pelo direito processual, diante do extremado apego ao “rito” promovido por 
certas escolas, em especial a italiana.

Em um último estágio de evolução, até o presente momento, o direito pro-
cessual voltou-se para a preocupação inicial com o bem jurídico discutido em 
juízo, retomando as suas origens, mas sem abandonar o avanço científico obtido. 
A provocação do Estado, como direito abstrato, continua independendo da real 
existência do interesse substancial pretendido pelo autor, entretanto, cede espaço 
às novas conformações afetas ao campo do direito material. Busca-se, por assim 
dizer, um “direito formal sem formalismos” 4.

Especialmente com as reformas experimentadas nas três últimas décadas, o 
processo tornou-se “flexível”, tolerando pequenos equívocos do petitório, toman-
do-se por mira o recém inaugurado “princípio da instrumentalidade das formas”, 
segundo o qual, v.g., no ordenamento brasileiro, permite a apreciação de pedi-
do de natureza cautelar, postulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela 
(CPC, art. 273, § 7.º); estabelece a fungibilidade entre ações possessórias (CPC, 
art. 920); e atribui um poder geral de cautela ao julgador (CPC, art. 798), dentre 
outras aplicações práticas derivadas do referido preceito.

1  GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 1, p. 23.
2  MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil – vol I: Teoria Geral do Processo Civil. 2. ed., São Paulo: 
Millennium, 1998, p. 92.
3  ALVIM, José Eduardo Carreira. Elementos de Teoria Geral do Processo. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 31.
4  DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. rev., atual. e com remissões ao Código 
Civil de 2002, São Paulo: Malheiros, 2004, v. I, p. 38.
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Nesta seara de desenvolvimento, o direito instrumental, atualmente, tem se 
ocupado com o estudo de quatro aspectos, identificados pela professora Ada Pel-
legrini Grinover, como “pontos sensíveis do processo”, a saber: “a) admissão ao 
processo; b) modo de ser do processo; c) justiça das decisões; e d) efetividade das 
decisões”5. 

Dos assuntos referenciados, o presente estudo pretende algum aprofun-
damento em relação ao primeiro e o último, analisando-os sob o viés da tutela 
preventiva declaratória do dano ao meio ambiente, como mecanismo jurídico 
capaz de proporcionar o acesso à justiça6 de forma mais eficaz ao objeto tu-
telado.

2. CRÍTICA AO “CULTO DO INDENIZÁVEL”: IRREPARABILIDADE DO DANO AMBIENTAL

A responsabilidade civil e o conseqüente dever de indenizar a vítima pe-
los danos ocasionados por atitude dolosa ou culposa praticada pelo ofensor, é 
fórmula jurídica há muito encampada, ganhando, todavia, grande popularidade 
com a promulgação do Código Napoleônico - instrumento legal implementado na 
França em 1804, tendo por objetivo basilar assegurar os interesses veiculados na 
revolução de 1789.

No Brasil, o instituto obteve significativa repercussão com o advento do Có-
digo Civil de 1916, cujo art. 159, vinculava a existência da obrigação de indenizar 
à demonstração de três pressupostos, já retratados pelo Codex francês: dano; cul-
pa ou dolo; e nexo de causalidade.

Diante da aplicabilidade alcançada, incorporando-se ao arcabouço jurídico 
pátrio, os elementos da responsabilidade civil também foram reproduzidos pelo 
Código Reale, em seu art. 186 (e art. 927, para as obrigações que não sejam deri-
vadas de um ambiente contratual), o qual passa a fazer menção expressa acerca da 
reparação de danos extrapatrimoniais. 

Não obstante a utilidade da regra para a resolução de problemas habituais, 
tem-se que a mesma não demonstrou idêntica eficácia ao lidar com os chamados 
“novos direitos”7, peculiarmente o Direito Ambiental, devido às dificuldades ex-
perimentadas pelo autor da ação, na demonstração da culpa ou dolo do agente 
poluidor. 

Para fazer frente às prementes necessidades de responsabilização pelos pre-
juízos advindos ao meio ambiente, o Direito brasileiro delimitou novos contornos 
para a obtenção das respectivas indenizações. Adotando o sistema da responsabi-

5  CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do 
Processo. 17. ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 34-35.
6  Sobre o acesso à justiça como “direito social fundamental”, vide: CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à 
Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet, Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 13.
7  No que se refere à inserção de novos direitos fundamentais ao ordenamento jurídico brasileiro, tanto em sentido “formal” 
como “material” vide MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: direito e dever fundamental. Porto Ale-
gre: Livraria do Advogado, 2004, p. 110-111.
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lidade civil objetiva, embasado na Teoria do Risco, em suas diversas variações, o 
art. 14, § 1.º, da Lei n.º 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), 
tornou prescindível, para a imputação válida do poluidor, a prova do elemento 
volitivo, ou a não observância a dever objetivo de cuidado esperado do homem 
comum8.

Neste sentido, encontra-se grande número de discussões envolvendo crité-
rios para a quantificação do dano ambiental; existência e reparação do dano moral 
ambiental; aplicabilidade irrestrita da Teoria do Risco Integral; além das reper-
cussões penais pelo advento da lesão, oriundas da Lei de Crimes Ambientais (Lei 
n.º 9.605/98). 

Das dificuldades jurídicas relatadas anteriormente de forma não taxativa, é 
possível a identificação de um ponto em comum, constatável em todos os exem-
plos: a atuação jurisdicional somente é verificada após a ocorrência do dano, ocu-
pando-se, pois, da sua reparação.

Em virtude da cultura indenizatória implementada, tem-se que as principais 
contribuições legais, doutrinárias e jurisprudenciais, no Brasil e nos demais países 
integrantes da comunidade global, foram no sentido de aprofundar conhecimen-
tos acerca da reparação de danos ambientais já ocorridos, relegando a prevenção 
jurisdicional destes para um projeto secundário.

Destarte, a crítica que se tece não possui o condão de minorar a importância 
de tais estudos, pretendendo-se, ao contrário, demonstrar a gravidade do dano 
ambiental e a viabilidade de tutelas jurisdicionais preventivas.

O meio ambiente, quer analisado no seu viés de “macro” 9 ou “microbem”, 
possui importância única, impossível de retratada em termos pecuniários. Neste 
sentido, poderia se indagar: quanto vale o perecimento de uma espécie ou quiçá 
de um ecossistema? 

Tal qual a moral humana, o ambiente, quando lesionado, não pode ser total-
mente reparado. A indenização pelos prejuízos sofridos, bem como a própria “re-
composição” de bens ambientais, são incapazes de devolver a integridade daquilo 
que já fora alterado pela ação humana. Acredita-se que um dano desta natureza 
possa ser, portanto, apenas “compensado”, mas, jamais, recomposto em sua inte-
gralidade. 

Nas hipóteses retratadas por Hugo Nigro Mazzilli, a inviabilidade da repa-
ração de alguns danos, como o fim das Sete Quedas, por exemplo, decorrem da 
singularidade do objeto. Para corroborar sua tese, ressalta o renomado autor, um 
provérbio chinês, que lembra “poder uma criança matar um escaravelho, mas não 
poderem todos os sábios do mundo devolver-lhe a vida” 10.

8  FREITAS, Vladimir Passos de. Do Dano Ambiental Coletivo e a Lesão Individual. Revista de Direito Ambiental, n. 35, 
p. 26-38, jul./set. 2004, p. 30.
9  LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tri-
bunais, 2000, p. 85.
10  Acerca da defesa, individual e coletiva, de bens jurídicos ambientais singulares: BENJAMIN, Antonio Herman V (Co-
ord.). Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 75.
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Não bastasse a impossibilidade da reparação integral do dano ambiental, 
em diversos casos, constata-se que até mesmo a minoração dos efeitos da lesão, 
através de compensação financeira, mostra-se, por outros motivos, insatisfatória, 
tomando-se por exemplo a falta de destinação específica dos valores atribuídos ao 
fundo de que trata o art. 13, da Lei n.º 7.347/85, ou mesmo o possível estado de 
insolvência do poluidor.

Com base nos exemplos citados, teme-se que utilização desmensurada de 
tutelas ressarcitórias, além de ineficaz, possa desvirtuar preceitos norteadores do 
Direito Ambiental. Neste aspecto, vale ressaltar algumas interpretações equivoca-
das acerca do Princípio do Poluidor-Pagador.

De acordo com a regra principiológica enfocada no parágrafo anterior, todo 
aquele que causar danos ao meio ambiente, deverá ser compelido a promover a 
respectiva reparação11 – in natura ou monetária. A intenção veiculada na diretiva 
é no sentido de se encarar a poluição como algo eventual, não pretendido pelo 
agente, cujo advento deve-se a causas estranhas à intenção deste.

Tem-se constatado, entretanto, algumas interpretações errôneas, no intuito 
de se entender como permitido o ato de poluir, desde que seja posteriormente 
indenizado. É o que se pode questionar, por amostragem, a respeito das emissões 
certificadas de carbono, cujos respectivos créditos, oriundos de países menos po-
luentes, estão sendo adquiridos, mediante pagamento de significativas quantias 
em dinheiro, por empresários de outras nações, incapazes de conter as externali-
dades negativas de seu processo produtivo. No exato sentido da expressão “paga-
se para poluir”.

Destarte, casual interpretação nesse diapasão de idéias, deve ser rechaçada 
pelo ordenamento jurídico, visto ser a indisponibilidade uma das principais ca-
racterísticas deste direito, pertencente a todos12, presentes e futuras gerações (CF, 
art. 225, caput). A indenização não pode tornar-se o fim exclusivo colimado pela 
norma, mas, apenas, um método alternativo colocado à disposição da sociedade, 
para “compensar” os danos ambientais que não puderem ser evitados, administra-
tiva ou jurisdicionalmente.

Assim, defende-se a irreparabilidade dos danos ambientais, vez que, a lesão 
advinda em tal bem, em qualquer de suas variadas formas (meio ambiente natural 
ou artificial13), jamais poderá ser totalmente recomposta14. Com fulcro nesta idéia, 
propagada por outros autores além daqueles relacionados pelo texto, tem-se por 
benéfica a mudança de paradigma do contexto jurídico-processual apontado, de 

11  Entendida esta como em seu caráter parcial, incapaz de assegurar o retorno ao status quo ante.
12  Vide crítica tecida por José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala, a respeito do conhecido jargão “pertencente 
a todos e, ao mesmo tempo, a ninguém”. (LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na 
Sociedade de Risco. 2. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 224).
13  FARIAS, Talden. Direito Ambiental – Tópicos Especiais. João Pessoa: Editora Universitária, 2007, p. 30.
14  “Uma floresta virgem é o produto de todos os milhões de anos que se passaram desde o início da vida em nosso Planeta. 
Se ela for derrubada, outra floresta pode crescer em seu lugar, mas a continuidade terá sido interrompida. O rompimento 
dos ciclos naturais da vida das plantas e dos animais significa que a floresta jamais será como teria sido se não tivesse sido 
derrubada”. (Peter Singer, apud MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 2. ed., São Paulo: Ed. Revisa dos Tribunais, 2001, 
p. 78).
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forma que o auge das atenções do direito instrumental seja voltado à prevenção 
dos prejuízos ao meio, refreando as atividades humanas, muitas vezes direciona-
das para o atendimento de valores supérfluos15.

3. TUTELA PREVENTIVA E MEIO AMBIENTE

Conforme já ressaltado nos item “1” deste trabalho, o direito processual 
contemporâneo fora erigido à categoria de ciência autônoma, sendo incluído 
como uma das disciplinas que compõem o universo jurídico. A independência 
conquistada, todavia, não deve ser entendida como a perfeita ruptura entre o pro-
cesso e o direito material que se busca tutelar. A contrario sensu, deve significar 
o destaque de princípios próprios, cujo estudo e aperfeiçoamento serão revertidos 
em benefícios para o bem da vida, objeto da discussão travada na relação jurídica 
processual estabelecida.

Desta forma, tem-se na tutela jurisdicional preventiva (ou “inibitória”16 de 
dano), um importante instrumento para a causa ambientalista, na medida em que, 
se utilizada em tempo hábil, manterá o ambiente incólume de lesões – cuja irrepa-
rabilidade já fora destacada alhures.

Fazendo um paralelo à comparação feita por Francesco Carnelutti, quando 
da análise dos procedimentos de jurisdição voluntária, constata-se que a tutela 
preventiva está para a o dano assim como a higiene está para o tratamento (pre-
ventivo) de várias doenças17.

No presente estudo, em que pese se reconheça a desnecessidade da ocor-
rência do dano para a atuação estatal, bastando-se, para tanto, a demonstração 
de atividade (presente ou futura) contrária ao Direito, pretende-se discorrer, com 
maior afinco, sobre a prevenção de condutas que possam culminar em agressões 
concretas ao meio ambiente.

O fundamento basilar da tutela preventiva encontra guarida no texto cons-
titucional vigente, ao assegurar, por meio de seu art. 5.º, inc. XXXV, que não 
somente a lesão a direito, mas também a ameaça de sua concretização deverá ser 
apreciada pelo Poder Judiciário. 

Entretanto, quando se fala em efetiva atuação jurisdicional, o sistema brasi-
leiro enfrenta considerável entrave, ante ao sistema ope legis de legitimação ativa 
utilizado pelas ações coletivas, cuja crítica relegamos a outro estudo18.

No mais, quando se enfatiza a possibilidade do autor (individual ou coleti-
vo) da ação ambiental, poder atuar para que seja evitada a ocorrência do dano, a 

15  NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 37.
16  Expressão utilizada por Luiz Guilherme Marinoni (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Inibitória: Individual e Cole-
tiva. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, passim)., para designar várias espécies de tutelas “preventivas”. No 
presente estudo, diante da brevidade do tema, faz-se a opção pela utilização sinônima das expressões em destaque.
17  CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil – Vol. I. Trad. Adrián Sotero De Witt Batista, Campinas: 
Servanda, 1999, p. 96.
18  FAZOLLI, Silvio Alexandre. Barreiras Constitucionais à Legitimação Ope Legis das Ações Coletivas Ambientais no Or-
denamento Jurídico Brasileiro. 10º Congresso Internacional de Direito Ambiental e 11º Congresso de Direito Ambiental. 
Anais – vol. 1. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, p. 883-892.
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prática forense nos ressalta diversos exemplos de tutela inibitória negativa, onde 
se pretende que seja imposta ao réu, uma obrigação de não fazer.

Além das hipóteses em que se mostra viável a estipulação de obrigações ne-
gativas, outras, ao contrário, reclamam uma conduta comissiva do sujeito passivo 
da lide, devendo este ser compelido à realização de atos discriminados em decisão 
judicial, para que o dano não seja consumado no caso concreto19.

Ademais, quando se questiona acerca de tutelas preventivas ou inibitórias de 
lesões, quer-se referir não somente à clássica entrega final da prestação jurisdicio-
nal, simbolicamente representada pela sentença. A atuação preventiva do Poder 
Judiciário também pode ser constatada – e por vezes como condição sine qua non 
da integridade do bem, até à resolução final da contenda – nas decisões proferidas 
incidentalmente no processo, qualificadas como “interlocutórias”, seja na anteci-
pação total ou parcial dos efeitos da tutela, ou no deferimento de provimentos de 
natureza cautelar.

As decisões judiciais de natureza preventiva, sejam elas sentenças ou deci-
sões interlocutórias, encontram seu substrato de validade infraconstitucional no 
art. 461, caput e § 4.º, do Código de Processo Civil, para as ações de natureza 
individual e no art. 84, e § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor, quando se 
trate e questões afetas ao direito coletivo.

Demonstrados, pois, os benefícios da tutela preventiva do dano, bem como 
as suas principais formas de manifestação, passa-se a enfocar o mecanismo da 
ação declaratória, utilizado como forma de se evitar a ocorrência da lesão ao 
ambiente.

4. AÇÃO DECLARATÓRIA AMBIENTAL COMO UM NOVO VIéS DA ATUAÇÃO 
JURISDICIONAL

Consoante já destacado, o mecanismo constitucional que garante a todos o 
acesso irrestrito à justiça (CF, art. 5.º, inc. XXXV), não faz qualquer ressalva ao 
modo pelo qual deverá o autor postular seus direitos. Independentemente da espé-
cie do provimento jurisdicional escolhido (conhecimento; cautelar; e execução), é 
facultado ao requerente, desde que evidenciadas as condições da ação e os pres-
supostos processuais, buscar, tanto o ressarcimento do prejuízo experimentado, 
como a própria prevenção deste – fórmula esta destacada como a mais condizente 
com o ideário preservacionista.

Dentre os métodos de atuação preventiva, face a pouca utilização do institu-
to para fins ambientais, empenha-se em destacar alguns pontos favoráveis da ação 
declaratória, com vistas a motivar novas e existosas experimentações processuais, 
promovendo, por conseguinte, uma atuação jurisdicional efetiva e condizente com 
as exigências do direito material.

19  MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento – vol. 2. 6. ed., São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 437-438.

Vol I-Profiss-book.indb   1109 5/14/08   9:48:07 AM



1110 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Prevista, originariamente, pelo art. 4.º, do Código de Processo Civil, a ação 
declaratória, de caráter principal20, pode ser utilizada para afirmação da existência 
ou inexistência de determinada relação jurídica (inc. I), bem como para se asse-
verar sobre a autenticidade ou falsidade de documento (inc. II), cabendo falar-se 
na utilização de tal expediente processual, ainda que tenha ocorrido a violação ao 
direito (parágrafo único).

Quando da sua pretensa utilização para assuntos atinentes ao meio ambiente, 
antes de se adentrar nas vantagens proporcionadas pelo mecanismo processual em 
tela, cumpre, desde já, trazer pequena ressalva quanto à justificativa para o seu 
cabimento, conforme se trate de ação individual ou de lide coletiva.

No aspecto individual, pouco resta a ser discutido, eis que a legislação co-
dificada, acima referida, não faz qualquer ressalva quanto aos assuntos passíveis 
de serem tratados via ação declaratória. A veiculação de pedido afeto ao meio 
ambiente, todavia, na esfera das ações individuais, encontra-se limitada a danos 
ambientais que atinjam, diretamente, a esfera de interesses do autor – quase sem-
pre relacionados aos direitos de vizinhança. Quando a lesão ambiental tenha por 
objeto a deterioração de algum dos aspectos do ambiente enquanto macrobem, 
que não interfira em seu quotidiano, o indivíduo, de acordo com o sistema legal 
vigente (Lei n. 7.347/85, art. 5.º e Lei n. 8.078/90, art. 82), de flagrante inconsti-
tucionalidade, somente poderá pleitear a respectiva reparação, através da proposi-
tura de ação popular – já na seara do direito coletivo, portanto -, fazendo prova de 
sua capacidade de voto (Lei n. 4.717/65, art. 1.º, § 3.º). 

No que se refere à tutela coletiva propriamente dita, tem-se que, em um pri-
meiro momento, a utilização da ação declaratória mostrava-se inviável, diante do 
conteúdo do art. 3.º, da Lei n.º 7.347/85, que restringe o cabimento da das ações 
reguladas por esta lei a pedidos de conteúdo condenatório (dinheiro ou cumpri-
mento de obrigação de fazer e não fazer).

Com o advento da Lei n.º 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor, e com ele o sistema de integração de normas entre seus preceitos de 
tutela, aliados à Lei da Ação Civil Pública e ao Código de Processo Civil (vide art. 
21, da LACP, art. 90 do CDC), torno-se possível a defesa do ambiente sob outras 
ópticas além do pedido condenatório21. É o que se infere pela afirmação feita pelo 
art. 83, do Código de Defesa do Consumidor, quando afirma que “para a defesa 
dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis todas as espé-
cies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”.

Não mais condicionada às ações individuais reguladas exclusivamente pelo 
Código de Processo Civil, a tutela declaratória ganhou permissivo legal para po-
der veicular pretensões em sede de processo coletivo, muito embora possa se 
questionar sobre as limitações previstas pelos incs. I e II, do art. 4.º, do CPC, já 
referenciadas.

20  Excetuando-se a modalidade incidental prevista pelo art. 5.º do CPC.
21  Sobre o cabimento de ações civis pública tratando de pretensões cautelares, condenatórias, executivas, declaratórias e 
mandamentais – MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: Meio Ambiente, Consumidor, Patri-
mônio Cultural, Patrimônio Público e outros interesses. 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 214.
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Em relação às limitações constantes dos dispositivos legais anteriormente 
citados, ressalte-se que a tutela jurisdicional não mais se encontra vinculada a 
rótulos, podendo apresentar sentenças que possuam caráter híbrido, conjugando, 
v.g., pretensões condenatórias e declaratórias22.

Apenas por uma questão de rigor científico na identificação do objeto pro-
posto por este trabalho, passasse a enfocar a utilização de tutela tipicamente de-
claratória em ação coletiva ambiental.

Conforme o disposto pelo inc. II, do art. 4.º, do CPC, verifica-se que a pre-
tensão puramente declaratória encontra-se limitada, quanto à análise de fatos jurí-
dicos, à hipótese de declaração de autenticidade ou falsidade documental23.

Dentro da perspectiva ofertada pelo inc. I, do aludido art. 4.º, da norma 
instrumental, tem-se um leque de possibilidades para a utilização da ação declara-
tória para a prevenção de danos ao meio ambiente, tornando-se oportuna, apenas 
algumas manifestações exemplificativas.

Por meio da utilização da expressão “relação jurídica”, possibilita a norma 
processual que se albergue diversas relações obrigacionais (de origem contratual 
ou extracontratual), envolvendo, em perspectiva preventiva de tutela, uma ameaça 
de dano ao meio ambiente, quer a iminência do seu advento (dano) se mostre 
concreta (Princípio da Prevenção), ou mesmo abstrata, representada pelo risco do 
perigo de lesão (Princípio da Precaução).

As idéias esposadas acima, sob um prisma ambientalista, aparentam acober-
tar diversas atuações somente por parte dos possíveis prejudicados pelo apareci-
mento do dano, ou seja: o legitimado ativo para a propositura de ações declarató-
rias ambientais (coletivas ou individuais), seria, apenas, o indivíduo diretamente 
lesado, para as ações individuais, ou os co-legitimados pelo ordenamento jurídico 
brasileiro para a defesa coletiva dos interesses transindividuais – legitimação ope 
legis.

Crê-se, entretanto, que para a ação declaratória aqui mencionada, muito em-
bora não possuísse o intuito de prevenir a ocorrência do dano ao meio ambiente 
– enfoque que ora se pretende -, também estaria legitimado o suposto poluidor, 
quando veiculasse, em ação individual, pretensão quanto à declaração de que sua 
atividade (pessoal ou profissional) não acarreta qualquer espécie de degradação 
ambiental.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O direito processual deve ser visto sob uma nova perspectiva, visando con-
ciliar os progressos científicos alcançados, sem que sua autonomia importe no 
perecimento, total ou parcial, do bem jurídico ambiental tratado pela norma 
material. 

22  Op. Cit.
23  SANTOS, Moacir Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil – Processo de Conhecimento – Vol. 1. 25. ed., 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 186.
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5.2 A cultura jurídica brasileira e dos demais países integrantes da comunida-
de global sempre identificou na tutela ressarcitória, a primeira opção quando da 
ocorrência de danos a interesses juridicamente protegidos – fórmula, esta, repro-
duzida para o Direito Ambiental.

5.3 Os bens jurídicos protegidos pelo Direito Ambiental devem ser vistos como ir-
reparáveis, razão da maior compatibilidade da tutela jurisdicional deste por meio 
de ações preventivas.

5.4 Como espécie de tutela preventiva, tem-se como viável a propositura de ações 
declaratórias, individuais e coletivas, visando evitar o advento de danos ao meio 
ambiente.
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1. INTRODUÇÃO

Os recursos genéticos1, em muitos países, eram historicamente considerados 
“commodities” de domínio público, sendo eles disponíveis para todos. Atualmen-
te, com o advento de novas tecnologias e com aumento de conscientização públi-
ca, as questões que envolvem a utilização e o acesso à biodiversidade tornaram-se 
de maior importância entre as nações.

Em 1992, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 2 estabeleceu 
um novo instrumento legal sobre o acesso aos recursos genéticos e a repartição 
de benefícios proveniente de sua utilização (Access to Genetic Resources and 
Beneft Sharing-ABS). A CDB institui que o consentimento prévio fundamentado 
da parte contratante que provê os recursos é um pré-requisito para acessá-los.3 
O mecanismo do consentimento prévio fundamentado (Prior Informed Consent-
PIC) requer que qualquer entidade que procure acesso aos recursos genéticos deve 
obter, antes do acesso, o consentimento prévio fundamentado do país em questão, 
das comunidades locais e das populações indígenas. 

O conceito de PIC tem origens no tratamento médico, quando o paciente dá 
o seu consentimento para o tratamento, baseando-se na informação fornecida pelo 
médico ou cirurgião.4 No direito internacional, o tema de consentimento prévio fun-
damentado tem sido discutido, na maioria das vezes, no contexto de movimentação 
transfronteiriça de substâncias perigosas. O primeiro instrumento com força legal 
e cogente sobre o consentimento prévio fundamentado é a Convenção de Roterdã 
sobre o Procedimento　de Consentimento Prévio Informado para o Comércio In-

 1Material genético significa todo material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidades funcio-
nais de hereditariedade (Convenção sobre Diversidade Biológica [doravante CDB], art. 2).
2  A Convenção sobre Diversidade Biológica foi negociada sob os auspícios da PNUD, a qual entrou em vigor em 29  de 
dezembro de 1993. 31 I.L.M. 818 (1992).
3  CDB, Art. 15 (5.).
4  Center of International Environmental Law, Facilitating Prior Informed Consent in the Context of Genetic Resources and 
Traditional Knowledge, Discussion Paper, 19 May 2004, Washington D.C., p. 1.
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ternacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos.5 Cabe ser res-
saltado que muitos instrumentos legais presumem os direitos soberanos dos Estados 
de recusar a importação de substâncias potencialmente perigosas.6

O procedimento do consentimento prévio fundamentado da CDB é peculiar 
na política e direito internacional no que concerne à garantia de repartição de 
benefícios para o provedor dos recursos genéticos. Isto é, o consentimento prévio 
fundamentado refere-se não somente ao acesso, mas também estipula que deverá 
haver benefícios em troca. Outros instrumentos legais, como o Tratado Interna-
cional sobre Recursos Genéticos de Plantas7 requerem somente que os potenciais 
riscos e benefícios sejam repartidos multilateralmente entre todas as partes con-
tratantes, ao invés de apenas ser repartido entre as partes envolvidas em uma de-
terminada transação. Mais significativamente, o PIC na CDB requer consentimen-
to do governo federal, assim com também dos governos locais, das comunidades 
locais e populações indígenas. Sendo assim, apresenta maior alcance do que o PIC 
dos tratados de controle da poluição.

O Brasil é um dos países que desde cedo se esforçou no desenvolvimento de 
legislação nacional sobre ABS, sendo que o procedimento do PIC é um elemento 
essencial nessa legislação. O presente artigo analisa como tem sido implementada 
a referida legislação no Brasil. 

2. DEFINIÇÕES E IMPORTâNCIA DO CONSENTIMENTO PRéVIO FUNDAMENTADO

As diretrizes de Bonn foram adotadas pela Sexta Conferência das Partes 
para a CDB (COP6) em Haia, em abril de 2002,8 com o objetivo de orientar os 
governos no desenvolvimento e estabelecimento da legislação nacional, contratos 
e outras disposições relativas ao ABS.9 PIC é uma ferramenta essencial para o 
acesso de recursos genéticos e repartição de benefícios, apresentando as seguintes 
vantagens:

•  Pode prevenir ou reduzir a possibilidade de “biopirataria”, e.g. a usurpação 
de recursos genéticos e do conhecimento tradicional;

•  Encoraja a repartição justa de benefícios provenientes da exploração da 
biodiversidade;

• É um mecanismo útil para prevenir as disputas custosas;
• Auxilia o país provedor no monitoramento e controle da coleta de material 

genético e sua respectiva utilização.

5  Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 
International Trade, Opened for signature on 11 September 1998. U.N.Doc.UNEP/CHEMICALS/98/17.
6  GLOWKA, Lyle et al. A guide to the Convention of Biological Diversity [doravante Glowka, A Guide to CBD]. Swiss: 
Environmental Policy and Law Paper Nº 30, IUCN, 1994, p.98.
7  Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de Plantas (International Treaty on Plant Genetic Resources) foi adotado 
em 30 de novembro de 2001, entrou em vigor em 29 de junho de 2004. Disponível em http://www.fao.org/ag/cgrfa/IU.htm; 
acesso em 15 set. 2004.
8  As Diretrizes de Bonn foi adotado na Sexta Conferência das Partes para a Convenção sobre Diversidade Biológica em 
abril de 2002 [doravante Diretrizes de Bonn], UNEP/CBD/COP/6/20, Decision VI/24, 3
9  Diretrizes de Bonn, Seção I, A., 1.
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De acordo com art. 15 da CDB referente a ABS, o consentimento prévio 
fundamentado deve ser obtido do país provedor dos recursos genéticos como pré-
requisito para o acesso e seu subseqüente uso. O procedimento do PIC pode ser 
simplificado da seguinte forma:

•  O acesso deve ser “prévio” à coleta ou uso de quaisquer recursos genéticos;
•  “Fundamentado” significa que o coletor de recursos deve fornecer infor-

mações detalhadas à parte provedora, incluindo o uso pretendido, valor 
potencial, riscos e benefícios envolvidos;

•  “Consentimento” significa permissão oficial da parte contratante, como 
o governo do país provedor e outras pessoas diretamente envolvidas, de 
acordo com a lei nacional;10

•  Alguns países, como as Filipinas, incluem mais um elemento ao princípio 
do consentimento prévio fundamentado: deve ser “livre”, no sentido de 
que deve ser livremente obtido.11 Isto é, o acesso deve ser livre de qualquer 
manipulação externa, e não pode ser obtido viciosamente por coerção ou 
deturpação.

Em suma, o “consentimento fundamentado” implica em uma total revelação 
do que foi consentido,12 o que significa que o usuário deve prover uma explicação 
minuciosa de como os recursos genéticos irão ser adquiridos e usados para obten-
ção de acesso.

Embora a exigência do PIC sob a CDB relacione-se principalmente com 
o consentimento do país provedor de recursos genéticos, ela tem sido estendida 
às comunidades locais e/ou às populações indígenas, através da legislação de 
ABS em níveis regionais, nacionais e internacionais. Uma cláusula relacionada 
a essa questão é encontrada na Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho, relativa aos povos indígenas e tribais em países independentes, 
o qual requer que as populações indígenas deverão ser consultadas sempre 
que tratar de alienação de suas terras ou transferência de seus direitos de pro-
priedade fora de sua comunidade.13 Segundo alguns estudiosos, o PIC é uma 
ferramenta legal que tem como escopo a proteção de direitos de propriedade 
comunitários.14 

Quando se implementa o PIC, deve-se levar em consideração as práticas 
culturais e leis consuetudinárias dos indígenas e das comunidades locais. O pro-
cedimento é uma oportunidade para o provedor local do recurso genético tomar 
decisões fundamentadas se eles permitirão que o usuário tenha acesso aos recur-
sos genéticos e avaliar os benefícios que eles consideram justos.

10  KATE, Kerry ten e Laird, Sarah. The Commercial Use of Biodiversity [doravante Kate & Laird, The Commercial Use of 
Biodiversity]. London: Earthscan, 2001, p. 27; Glowka., A Guide to the CBD, supra, p.105.
11  The Indigenous Peoples Rights Act IPRA of 1997, Republic Act N° 8371, Section 35.
12  GIFFIS, Steven H. Barron’s Dictionary of Legal Terms. 3rd edition, 1998.
13  O artigo 17 da Convenção determina que “dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam se aproveitar 
dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis por parte dos seus membros para se arrogarem a propriedade, 
a posse ou o uso das terras a eles pertencentes”.
14  PUTTERMAN, Daniel M. Focus: Model Material Transfer Agreements for Equitable Biodiversity Prospecting. 7 COLO. 
J. INT’L ENVTL. L. & POL’Y 149, Winter 1996, p.3.
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Dois grandes desafios surgiram na medida em que os países buscam imple-
mentar os procedimentos do PIC: a) garantir a participação justa de comunidades 
locais ou populações indígenas sem inerciar o ABS; b) definir o quanto deve ser 
preciso a informação fornecida pelos requerentes. O presente estudo examinará 
como o governo tem confrontado esses desafios no desenvolvimento dos seus 
regulamentos sobre PIC.

3. PROCEDIMENTO DO CONSENTIMENTO PRéVIO FUNDAMENTADO  
E AS DIRETRIZES DE BONN

As questões de repartição de benefícios e do consentimento fundamentado 
na utilização de recursos genéticos começaram a ser discutidas na Quarta Confe-
rência das Partes para a CDB (COP4) em 1998. Nesta ocasião, concordou-se que 
deveria ser instituído um painel, regionalmente equilibrado, de especialistas em 
ABS.15 A Quinta Conferência das Partes (COP5) decidiu instituir um Grupo de 
Trabalho Aberto Ad Hoc (Ad Hoc Open-ended Working Group) [doravante GT Ad 
Hoc] com mandato para desenvolver diretrizes para assistir às partes e os atores 
envolvidos na implementação de ABS.16

Em outubro de 2001, o GT Ad Hoc sobre o acesso e repartição de benefícios 
reuniu-se em Bonn para desenvolver diretrizes voluntárias sobre ABS, denomina-
da anteprojeto das Diretrizes de Bonn, que foi adotada em abril de 2002. 

As Diretrizes de Bonn delineiam as etapas básicas do procedimento de 
ABS.17 Elas reconhecem que ambos os países (provedor e usuário) e outras par-
tes interessadas têm responsabilidades na aquisição de recursos genéticos uma 
vez que eles poderão ser tanto provedores quanto usuários desses recursos.18 Elas 
enfatizam a necessidade de um envolvimento ativo dos atores interessados para 
assegurar o desenvolvimento adequado e implementação das cláusulas de ABS.19 
A seção VI das Diretrizes de Bonn dedica uma seção para o consentimento prévio 
fundamentado, na qual os princípios básicos e elementos para o sistema de PIC 
são delineados.20 As Diretrizes também determinam as exigências básicas para 
os Termos Mutuamente Acordados (Mutually agreed terms-MAT), as cláusulas 
contratuais que refletem o acordo fundamentado no PIC.21

15   The Fourth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, Bratislava 1998; Decision IV/8, 3. O 
primeiro encontro foi realizado em Costa Rica, em outubro de 1999, ocasião em que o painel estabeleceu diretrizes sobre 
implementação nacional e internacional. O painel atingiu consensos em questões como o consentimento prévio fundamen-
tado, termos mutuamente acordados, necessidade de informações e capacitação (CBD News, Vol. 1, Nº 2, May-August 
2001, p.1.).
16  The Fifth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, Nairobi 2000; Decision V/26. A. 11. Den-
tre outros elementos: responsibilidades e participação de stakeholders; relevantes aspectos relativos a conservação in- situ 
e ex-situ e uso sustentável; mecanismos de repartição de benefícios. 
17  Diretrizes de Bonn, Seção IV.
18  Diretrizes de Bonn, Seção  II., C. Responsibilities.
19  Diretrizes de Bonn, Seção  III.
20  Diretrizes de Bonn, Seção  IV. “Steps in the Access and Benefit-Sharing Process,” C. “Prior informed consent. Estão 
incluídos tópicos como as autoridades competentes, duração e prazos, especificação de uso, mecanismos para consulta com 
relevantes atores envolvidos, procedimentos para obter o PIC e o processo de expedição da autorização ou licença.
21  Diretrizes de Bonn, Seção  D.
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Alguns pontos-chave das Diretrizes de Bonn são:
a)  Os princípios fundamentais que sustentam o sistema de PIC devem incluir 

certeza e clareza legal;
b) o acesso aos recursos genéticos deve ser facilitado por um custo mínimo;
c)  as restrições ao acesso de recursos genéticos devem ser transparentes e 

não contrariar os objetivos da CDB;
d)  o PIC proveniente do governo do país provedor e de quaisquer atores 

diretamente envolvidos como os indígenas e comunidades locais deve ser 
obtido adequadamente de acordo com as circunstâncias e sujeita-se às leis 
internas.22

3.1 Procedimentos de Acesso

O procedimento básico de acesso aos recursos genéticos está ilustrado no 
fluxograma 1. Há duas categorias de acesso: acesso in-situ e ex-situ. O acesso 
in-situ é referente a acesso aos recursos genéticos que estão localizados dentro 
dos ecossistemas e habitats naturais.23 O acesso ex-situ é relacionado aos recursos 
genéticos que estão localizados fora dos seus habitats naturais,24 por exemplo, 
aqueles que são encontrados em jardins botânicos, bancos de genes, universida-
des, coletas de cultivares e institutos de pesquisa. O presente estudo examinará a 
primeira categoria em detalhes porque é uma das quais regulada pela CDB.

O fluxograma demonstra uma ampla cadeia de atores envolvidos no proces-
so de ABS. Dentre eles, os setores público e privado, organizações mediadoras 
(públicas e privadas), além de comunidades locais e populações indígenas. Esses 
atores podem ser divididos em duas categorias: 1) aquelas com fins lucrativos e 
2) aquelas sem fins lucrativos. Os atores da primeira categoria são principalmente 
indústrias engajadas em atividades comerciais. Já os atores da segunda categoria 
incluem institutos de pesquisa como jardins botânicos, bancos de genes e univer-
sidades.25

Esses atores apresentam interesses diversos. Considera-se o exemplo do 
banco de genes e jardins botânicos, em ambos os casos, eles são responsáveis 
por realizar pesquisa taxonômica e manter os inventários de seus exemplares. Ge-
ralmente, eles têm a tendência de enfatizar a importância de manter estoques de 
valioso germoplasma e obter resultados da pesquisa básica para desenvolver os 
estudos de taxonomia botânica que são indispensáveis para a implementação do 
CDB.26  No entanto, no curso da pesquisa sem fins comerciais, pode ocorrer que 
um componente ativo seja descoberto e que tenha potencial para ser comercia-

22  Diretrizes de Bonn, Seção  IV, C., 1.
23  CDB, Art. 2. 
24  CDB, Art. 2.
25  KATE & LAIRD, The Commercial Use of Biodiversity, supra, p. 4-6.
26  SEILER, Achim e Dutfield, Graham. Regulating Access and Benefit Sharing – Basic issues, Legal Instruments [dora-
vante Seiler e Dutfield, Regulating Access and Benefit Sharing]. Germany: Policy Proposals, Federal Agency for Nature 
Conservation (BfN) - Scripten 46, 2001, p.17.
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lizado. Da mesma forma, as empresas que em alguns casos realizarão pes-
quisas que não terão aplicação comercial e organizações sem fins lucrativos, 
por exemplo, as universidades poderão obter patentes e comercializá-las.27 Os 
termos dos acordos devem levar em consideração os interesses diversos de 
diferentes atores,28 bem como os procedimentos de PIC a serem seguidos em 
cada caso. 

Procedimento de solicitação de acesso aos recursos genéticos consiste 
em algumas etapas básicas. O primeiro passo consiste na solicitação para o 
acesso aos recursos genéticos feita por um indivíduo ou organização à au-
toridade competente de um país. A CDB reconhece a soberania dos Estados 
sobre a sua biodiversidade. Conseqüentemente, a CDB propicia direitos aos 
países de regulamentar o acesso aos recursos biológicos e para exercer esses 
direitos através de acordos abrangendo repartição de benefícios. O art.15 (4) 
estabelece que esse acesso, quando concedido, deve ser realizado em termos 
mutuamente acordados. O pré-requisito para esses termos é que em todos os 
casos deverá haver PIC do provedor de recursos in-situ ou ex-situ.29

No caso de acesso ex-situ posterior a CDB, exige-se que o usuário ob-
tenha o consentimento do órgão que administra a coleta.30 Cabe ser lembrado 
que os termos da CDB normalmente não afetam o material genético coletado 
antes da Convenção entrar em vigor em 1993. No entanto, tanto os países de 
origem quanto as coleções ex-situ  podem optar pela solicitação da aplica-
ção das cláusulas da CDB para aquelas coletas obtidas antes da Convenção 
entrar em vigor. Assim, cabe às partes decidir se aplicarão retroativamente a 
CDB.31

Em suma, o procedimento para a obtenção de acesso aos recursos ge-
néticos pressupõe alguns passos básicos exigidos pela lei. O procedimento 
geral inclui fases para a obtenção do PIC, solicitação à Autoridade Nacio-
nal Competente, avaliação, notificação, expedição da permissão, autorização, 
licença ou certificado, dependendo da legislação e contratos. Há diferentes 
tipos de termos contratuais nos quais as cláusulas de repartição de benefícios 
são supostamente elaboradas através de termos mutuamente acordados. Dessa 
forma, os arranjos ou acordos para a repartição de benefícios requerem um 
tratamento individual, caso a caso.32

A repartição de benefícios pode tomar variadas formas, como o paga-
mento de royalties, taxas de acesso por amostra coletada, fundos de pesquisa, 
educação e treinamento, transferência de biotecnologia e capacitação institu-

27  KATE, Kerry ten, communicação pessoal, 11 de setembro de 2004.
28  SEILER e DUTFIELD, Regulating Access and Benefit Sharing, supra, p.18.
29  SEILER e DUTFIELD, Regulating Access and Benefit Sharing, supra, p.23.
30  Diretrizes de Bonn, Seção  IV, C., 2., 32.
31  SEILER e DUTFIELD, Regulating Access and Benefit Sharing, supra, p.18
32  SEILER e DUTFIELD, Regulating Access and Benefit Sharing, supra, p.17; Kate & Laird, The Commercial Use of 
Biodiversity, supra, p.32.
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cional.33 Cabe destacar que nem todas as legislações seguem exatamente esse 
procedimento; por exemplo, a Medida Provisória do Brasil requer um contrato 
de repartição de benefícios anterior à solicitação.

4. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

A história do procedimento de PIC relacionado ao ABS é recente e tem 
dois contextos políticos distintos, isto é anterior e posterior à adoção das Di-
retrizes de Bonn. A legislação brasileira juntamente com a pioneira no assunto 
a lei das Filipinas e o Pacto da Comunidade das Nações Andinas são regimes 
instituídos antes das Diretrizes de Bonn. O enfoque principal é a lei federal 
Medida Provisória N° 2.186-16 de 2001 [doravante MP 2.186-16/01]; entre-
tanto, faz-se referência ao novo anteprojeto de lei de ABS quando pertinente. 

A legislação brasileira, como em muitas legislações relacionadas a ABS, 
os procedimentos de PIC não foram implementados de forma adequada. Pro-
cessos demasiadamente burocráticos para obter o PIC, mais do que a ausência 
de procedimentos de PIC são os obstáculos para o acesso aos recursos genéti-
cos em muitos países ricos em biodiversidade. Além disso, o procedimento de 
PIC em si é extremamente complexo em muitos aspectos. Esta seção examina 
a implementação em nível nacional, particularmente a aplicação dos procedi-
mentos de PIC, considerando os elementos do sistema de PIC estabelecidos 
nas Diretrizes de Bonn e as implicações daqueles elementos para promoverem 
o ABS.

4.1 Cláusulas Gerais

4.1.1 Status da legislação de acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios

O Brasil34 foi um dos países que introduziu legislação nacional para regular 
o acesso aos seus recursos genéticos. Atualmente, existe outro anteprojeto de lei 
de ABS em consideração há alguns anos, mas foi só em novembro de 2007 que 
o governo brasileiro apresentou a proposta de anteprojeto de lei sobre Acesso 
a Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Repartição de Benefícios, 
o qual pretende substituir a atual Medida Provisória 2.186-16/01. O novo ante-
projeto de lei visa aprimorar a legislação existente no que se refere à pesquisa e 
bioprospecção e estabelecer mecanismos para a repartição de benefícios com as 

33  Diretrizes de Bonn, Appendix II. Monetary and Non-Monetary Benefits.
34  O governo brasileiro publicou a Medida Provisória N° 2.186-16, em 23 de agosto de 2001 [doravante MP 2.186-16/01], 
que regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º, do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, 
alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 
acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso a tecnologia e transferência de tecno-
logia para sua conservação e utilização.
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comunidades indígenas e tradicionais. Com intuito de dar maior transparência no 
processo, o governo federal colocou o anteprojeto de lei em consulta pública pela 
internet.35 O anteprojeto de lei parece ser promissor.36 

4.1.2 Reconhecimento do direito das populações indígenas e comunidades locais

O governo federal tem soberania sobre os recursos genéticos. A legislação 
brasileira institui um balizamento legal para o reconhecimento dos direitos das 
populações indígenas e das comunidades locais sobre os recursos genéticos, cujo 
grau do reconhecimento tem sido alvo de controvérsias. As Diretrizes de Bonn 
estabelecem que devem ser obtidos o PIC de indígenas e comunidades locais e a 
aprovação e envolvimento dos detentores de conhecimento tradicional, inovações 
e práticas.37 

A MP 2.186-16/01 é vaga nas suas cláusulas relacionadas à proteção des-
ses direitos ou conhecimento tradicional associado. Ela prevê que o Estado reco-
nhece o direito dos indígenas e comunidades locais em determinar o uso de seu 
conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos do país.38 Entretanto, 
a legislação atribui discricionariedade à autoridade competente, o Conselho de 
Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), para decidir se o conhecimento pode ser 
registrado.39 Entretanto, a Constituição Federal Brasileira reconhece os direitos 
das populações indígenas às terras tradicionalmente ocupadas por elas. Assim, 
é obrigação do governo federal demarcar suas terras, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens.40 De acordo com as regras atuais, o consentimento prévio 
fundamentado das comunidades indígenas é requerido quando o acesso ocorre 
nas reservas indígenas, após consultar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).41 
É mister a participação das comunidades tradicionais e povos indígenas (margi-
nalizados dos processos políticos) nos debates e processos decisórios do ABS e 
sua implementação. 

35  Governo coloca em consulta pública nova lei para acesso a recursos genéticos. Acesso em: 23 jan. 2008. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/ascom/ultimas/index.cfm?id=3774
36  Id. Entre as inovações propostas pelo anteprojeto estão: a diminuição dos custos de transação e eliminação de várias 
etapas da burocracia; a etapa relacionada à pesquisa e à bioprospecção está mais flexibilizada facilitando o processo 
de coleta para pesquisa e torná-la menos onerosa; quanto à bioprospecção, o contrato com o provedor será dispensado, 
bastando o registro da atividade no órgão competente; o estabelecimento de um sistema de gestão federal compartilhado, 
entre os ministérios do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, Agricultura, Cultura, Pecuária e Abas-
tecimento e da Justiça, coordenados pela Casa Civil. A pré-definição das regras sobre a repartição poderia permitir um 
controle simples sobre a pesquisa em desenvolvimento. E, por fim, o financiamento direto de projetos de conservação e uso 
sustentável evitaria fraudes e compra da terra para uso próprio. Governo coloca em consulta pública nova lei para acesso 
a recursos genéticos. Para mais detalhes veja http://www.mma.gov.br/estruturas/ascom_boletins/_arquivos/11262007_di-
ferencas_mp_anteprojeto.pdf
37  Diretrizes de Bonn, parágrafo 31.
38  MP 2.186-16/01, art. 8º, § 1º.
39  MP 2.186-16/01, art. 8º, § 2º.
40  Constituição Federal do Brasil 1988, Capítulo VIII, art. 231.
41  MP 2.186-16/01, art. 16, § 9º, I.  
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4.1.3 Especificação de uso do recurso genético

As Diretrizes de Bonn são vagas quanto aos procedimentos para especifica-
ção de diferentes tipos de utilização do material genético, por exemplo, na distin-
ção entre a pesquisa acadêmica e utilização comercial. As diretrizes determinam 
simplesmente que o consentimento prévio fundamentado deve ser obtido para os 
usos específicos para os quais tem sido concedido e que qualquer mudança de uso 
deverá requerer uma nova solicitação.42 Isso pode gerar problemas, especialmente 
porque em muitos casos é difícil para as autoridades governamentais fazer a dis-
tinção entre os projetos com objetivos de uso comercial e não comercial.43

Algumas leis de ABS não diferenciam esses tipos de uso, e requerem o 
mesmo procedimento complexo para objetivos de pesquisa e de uso comercial.44 
A MP 2.186-16/01, não fez a distinção entre o uso comercial e outros usos. Isto 
foi criticado porque a pesquisa científica geralmente necessita de um grande nú-
mero de amostras genéticas para aprimorar o conhecimento; assim, a ausência 
de um balizamento legal específico pode atrasar ou impedir a pesquisa produ-
tiva.45 Conseqüentemente, o governo brasileiro instituiu o Decreto n°4.946/03, 
publicado oficialmente em 5 de janeiro de 2004, facilitando o acesso aos recur-
sos genéticos para objetivos científicos. O objetivo deste novo decreto é escla-
recer a existente MP e evitar que as instituições enfrentem uma excessiva buro-
cracia que obstruiria e atrasaria seus programas de pesquisa. Pelo instrumento 
original, um instituto de pesquisa que realiza dezenas de expedições de coleta 
de amostras teria que submeter informação detalhada de cada projeto antes de 
iniciá-lo, o que atrasaria a emissão de permissões. Pelo novo regulamento, as 
instituições apenas necessitam apresentar uma lista dos principais projetos para 
obter uma autorização especial, e simplesmente informar o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) sobre no-
vos projetos quando surgirem. O novo regulamento elimina também o requisito 
para apresentar um itinerário detalhado para cada projeto de coleta; no futuro, a 
simples localização do projeto será suficiente.46  Assim, o Decreto n° 4.946/03 
reconhece as diferenças entre pesquisa com objetivo comercial e pesquisa com 
objetivo científico (Art. 1º, §1).

Nos casos em que pesquisadores acadêmicos estão sujeitos aos mesmos pro-
cedimentos para obter acesso ao material genético comparado com aqueles que 
realizam prospecções comerciais, uma das soluções para resolver esse problema 
poderá ser a simplificação do requerimento do PIC de uma forma que isso não 

42  Diretrizes de Bonn, Para. 34.
43  CHASEK, Pamela et al., 1999. Access to Genetic Resources: An Evaluation of the Development and Implementation of 
Recent Regulation and Access Agreements. New York: Columbia University, School of International and Public Affairs, 
Environmental Policy Studies, Working Paper Nº4, 1999, p. iv. 
44  Pacto Andino Decisão 391, de 17 de julho de 1996 [doravante Pacto Andino Decisão 391].
45  José Alves Gomes, Director do INPA, comunicação pessoal, 11 de setembro de 2003, Tokyo.  Veja também, Hinchberger, 
Bill. Biopiracy Decree Stifling Research in Brazil. Eco Américas, Vol. 4, Nº 8, June 2002.
46  Sistema Estadual de Informações Ambientais, Recursos Genéticos. Acesso em 18 jan. 2004. Disponível em: http://www.
cra.ba.gov.br/Default.asp
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afete a integridade do verdadeiro consentimento prévio fundamentado. Por outro 
lado, há uma preocupação no sentido de que essas isenções ou relaxamento de 
regras seriam indesejadas dada a expansão de patentes e de proteção de base de 
dados por instituições acadêmicas.

4.1.4 Cláusulas de consentimento incluídas nos Contratos de Termos Mutuamente 
Acordados

Existem variadas interpretações sobre o papel do PIC na elaboração dos 
termos mutuamente acordados [doravante MAT (Mutually Agreed Terms)], que 
forma a base para contratos para permitir o acesso ao material genético sob as 
Diretrizes de Bonn. As Diretrizes de Bonn estabelecem que o PIC é diretamente 
ligado ao requerimento de MAT.

Em grande parte das negociações do MAT, o solicitante deve obter o con-
sentimento escrito do provedor antes de lhe ser concedido o acesso aos recursos 
genéticos. Mas aí vem o questionamento, quem é o provedor? A MP 2.186-16/01 
estipula a evidência do PIC dos indígenas ou comunidade local, ou do titular de 
área privada e/ou do órgão competente da área protegida como pré-requisito para 
receber autorização de acesso.47 As regulamentações brasileiras também reque-
rem novo PIC para cada nova utilização de recursos genéticos ou conhecimento 
tradicional além do proposto na solicitação original;48 e qualquer transferência de 
materiais genéticos a terceiras pessoas requer novo PIC.49 

A legislação brasileira tem como uma das condições para os acordos de 
transferência de materiais (Material Transfer Agreement-MTA), o requerimento 
no qual o material deve ser obtido com o consentimento prévio fundamentado do 
provedor de tal material. Os MTAs também podem prevenir uso abusivo de mate-
riais genéticos acordados através de cláusulas que limitem o seu uso; como as que 
proíbem qualquer uso comercial se o objetivo original é de pesquisa científica sem 
finalidade lucrativa. Além disso, os MTAs podem incluir uma cláusula semelhante 
proibindo quaisquer transferências de uso não-comercial para uma terceira parte. 
Entretanto, há casos em que a transferência de amostras para terceiras partes é 
inevitável, como na pesquisas relacionadas com ciência marinha porque envolve 
várias organizações para o desenvolvimento de produto. Neste caso, é importante 
estabelecer os termos e condições de antemão para dar garantia aos investidores 
de pesquisas biológicas.50

47  MP 2.186-16/01, art. 16, § 9º, I, II, III; Além disso, o inciso IV prevê o PIC “do Conselho de Defesa Nacional, quando o 
acesso se der em área indispensável a segurança nacional”; e V “da autoridade marítima, quando o acesso se der em águas 
jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva.”Resolução n° 9, de 18 de dezembro de 
2003 [doravante Resolução n° 9/2003], Art. 1º.
48  Resolução n° 6, de 26 de junho de 2003 [doravante Resolução n° 6/2003], art. 7º; Resolução n° 12/2004, art. 7º; Reso-
lução n°11, de 25 de março de 2004 [Resolução n° 11/2004], art. 3º.
49  Resolução n° 11/2004, art. 2º, VII, c); Resolução n° 7, de 26 de Junho de 2003 [doravante Resolução n° 7/2003], art. 
2º, IX, d).
50  JOHN VOUMARD, Commonwealth Public Inquiry into Access to Biological Resources in Commonwealth Areas, 
Appendix 10. Acesso em: 29 nov. 2003. Disponível em: http://www.deh.gove.au/biodiversity/science/access/inquiry/
appendix 10.html
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4.2 Procedimentos para obtenção do PIC

4.2.1 Solicitação à Autoridade Nacional Competente (CNA)

Geralmente, há uma designada autoridade nacional competente (Competent 
National Authority-CNA) responsável pelos assuntos relacionados ao ABS. As 
Diretrizes de Bonn determinam que cada país deve designar um ponto focal na-
cional para ABS (§ 13.) e as autoridades nacionais competentes devem ser respon-
sáveis pela concessão de acesso (§ 14); a Composição da CNA fica à discriciona-
riedade de cada país.

No Brasil, o CGEN que faz parte do Ministério do Meio Ambiente era ori-
ginalmente a única autoridade competente.51 O regulamento subseqüente sobre 
ABS divide a responsabilidade entre duas instituições dependendo do objetivo do 
acesso solicitado. CGEN tornou-se responsável por atividades de bioprospecção e 
desenvolvimento tecnológico, e o IBAMA para objetivos de pesquisa.52 O CGEN 
era composto somente de representantes do setor público.53 Mas, após inúmeras 
críticas, o número de seus membros foi expandido em 2003 para incluir represen-
tantes das populações indígenas, comunidades locais, ONGs de meio ambiente, 
instituições acadêmicas e setor privado. Isto tem conduzido a maior transparência 
e a um grau  mais elevado de apoio para as decisões tomadas pelo governo. De 
acordo com um estudo, a expansão do Conselho tem também resultado no esta-
belecimento de uma quantidade de regulamentações subseqüentes para reforçar 
a implementação da legislação de ABS existente.54 A participação da sociedade 
civil e comunidades na tomada de decisões é essencial para garantir transparência 
e confiabilidade. 

Além do mais, os mecanismos são necessários para assegurar que os repre-
sentantes desses grupos sejam efetivos e responsáveis.55

4.2.2 Natureza dos Solicitantes

Em geral, as legislações diferenciam, em algum nível, estrangeiros e nacio-
nais no que tange a consideração de solicitações de acesso aos recursos genéti-
cos. No Brasil, o acesso será autorizado somente à instituição nacional, pública 
ou privada, que exerça atividades de pesquisa e desenvolvimento. Assim, uma 
instituição internacional que solicite acesso aos recursos genéticos somente será 

51  MP 2.186-16/01, art. 10 e art. 11.
52  Resolução n° 40, de 24 de setembro de 2003.
53  Decreto 3.945/01, art. 2º.
54  AZEVEDO, Cristina M. A., Lavratti, Paula Cerski e Moreira, Teresa C. A Convenção sobre Diversidade Biológica no 
Brasil: Considerações sobre sua implementação no que tange ao acesso ao patrimônio genético, conhecimentos tradicio-
nais associados e repartição de benefícios [doravante Azevedo et al., A Convenção sobre Diversidade Biológica no Brasil]. 
São Paulo: Revista de Direito Ambiental, Vol. 10, Nº 37, 2005, p.103-104.
55  Jose Maria Ochave, Diretor Executivo, Center for Science and Technology Law, comunicação pessoal, 29 de outubro 
de 2004, Tokyo, Japão.
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autorizada quando em conjunto com instituição pública nacional.56 O fundamento 
básico dessa exigência é a prevenção de qualquer abuso de recursos genéticos. 
No entanto, esse requerimento deveria ser reconsiderado para que o acesso dos 
coletores estrangeiros fosse facilitado e também porque envolve a questão de con-
fiabilidade de informação quando os cientistas locais são envolvidos.57

4.2.3 Obtenção do PIC das Partes Legitimamente Interessadas

O requerimento estipulado nas Diretrizes de Bonn para obtenção do con-
sentimento prévio fundamentado de populações indígenas e comunidades locais 
para o acesso aos recursos genéticos em suas terras é passível de diferentes inter-
pretações.

A MP 2.186-16/01 reconhece o direito das comunidades locais e indígenas 
para decidir sobre o uso de seus conhecimentos tradicionais associados ao patri-
mônio genético do país.58 A MP garante também a repartição de quaisquer bene-
fícios oriundos de exploração econômica de conhecimento tradicional associado 
por terceiros.59 A medida brasileira é única, comparado com outras legislações,60 
no sentido de que institui que qualquer conhecimento tradicional associado ao pa-
trimônio genético poderá ser de titularidade da comunidade, mesmo que somente 
um membro dessa comunidade detenha esse conhecimento.61

4.2.4 Esclarecimento de Informação e Transparência

As informações sobre as solicitações de acesso aos recursos genéticos e a 
maneira pela qual é esclarecida ou revelada para a população local determinará a 
transparência e a confiabilidade do processo. As Diretrizes de Bonn determinam 
que os procedimentos para obtenção da permissão de acesso devem ser transpa-
rentes e acessíveis para qualquer parte interessada (§ 40).

No Brasil, o PIC deve ser garantido após fornecer as informações em lingua-
gem ou dialetos acessíveis à comunidade anuente sobre o objetivo e metodologia 
da pesquisa, a duração, a área geográfica abrangida pelo projeto e as comunidades 
envolvidas, orçamento do projeto e o uso que se pretende dar ao conhecimento 
tradicional a ser acessado. A solicitação deve conter esclarecimento à comunida-
de sobre os impactos sociais, culturais e ambientais decorrentes do projeto. As 

56  MP 2.186-16/01, art. 16.
57  MEDAGLIA, Jorge Cabrera, A Comparative Analysis on the Legislation and Practices on Access to Genetic Resources 
and Benefit Sharing: Critical Aspects for Implementation and Interpretation, p.187. Acesso em: 30 jun. 2004. Disponível 
em: http://www.iucn.org/themes/law/absdocuments/eng_critical_aspects.pdf  
58  MP 2.186-16/01, art. 8º, § 1.
59  MP 2.186-16/01, art. 9º, Inciso III.
60  Outras legislações são:  Pacto Andino Decisão 391; Ordem Executiva (Executive Order) 247 de Filipinas, de maio de 
1995; legislação sobre ABS da Malásia “Malaysia ABS Bill 2003”; e, legislação sobre ABS da Austrália, “Ato Consistente 
Nacional para o Acesso e Utilização de Recursos Genéticos Nativos da Austrália e Recursos Bioquímicos”, de 11 de 
outubro de 2002.
61  MP 2.186-16/01, art. 9º, Parágrafo único.
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modalidades e formas de repartição de benefícios são estabelecidas em conjunto 
com a comunidade. Além disso, a lei assegura a garantia de respeito ao direito 
da comunidade de recusar o acesso ao conhecimento tradicional associado ao 
patrimônio genético, durante o processo de obtenção da anuência prévia.62 A MP 
utiliza o termo consentimento prévio como “anuência prévia” -ausência de pala-
vra “fundamentado” atraiu muitas críticas das comunidades indígenas e ambien-
talistas.63 Entretanto, os regulamentos subseqüentes instituíram algumas medidas 
inovadoras para assegurar transparência, incluindo o requerimento para uma ava-
liação independente por um antropologista quando as comunidades indígenas e 
locais estão envolvidas.64

4.2.5 A Prática para Obtenção de PIC

A implementação do princípio de consentimento prévio fundamentado de-
pende da participação ativa das partes legitimamente interessadas. Por definição, 
o consentimento tratado nesse procedimento pode ser dado somente por pessoas 
que são informadas sobre o material genético e conhecimento tradicional no qual 
o acesso é solicitado. A obtenção do PIC de comunidades locais ou populações 
indígenas envolve uma miríade de assuntos práticos em muitos níveis os quais 
variam de acordo com as condições locais.

No Brasil, o mecanismo tornou-se mais complexo porque comunidades lo-
cais e grupos indígenas diferentes podem reivindicar os direitos de propriedade 
intelectual sobre o mesmo recurso genético ou conhecimento tradicional. Houve 
casos em que o consentimento para o acesso tinha sido obtido por três grupos 
indígenas separadamente e posteriormente um quarto grupo surgiu desafiando a 
validade do acordo original.65 Para prevenir problemas desse gênero no futuro, 
um mecanismo inovador conhecido como “fundo de repartição de benefícios” 
está sendo estudado para ser instituído na nova lei brasileira de ABS em dis-
cussão. Esse mecanismo iria reservar uma parte dos benefícios provindos do 
material genético para ser distribuídos para grupos não envolvidos diretamente 
no acordo, mas que poderiam compartir o conhecimento tradicional associado.66  
A inovação seria o estabelecimento de uma Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (CIDE) a partir da qual os fabricantes de novos produtos 
comerciais contribuiriam para dois fundos governamentais: 50% destinados ao 
Fundo para Conservação e Repartição de Benefícios; e, 50% ao Fundo para De-
senvolvimento Científico e Tecnológico. A cobrança da contribuição ocorreria 

62  Resolução nº 6 de 26 de Junho de 2003, art. 2º, I, II, IV, VI, VII.
63  AZEVEDO et al., A Convenção sobre Diversidade Biológica no Brasil, supra, p. 17.
64  Resolução n° 6/2003, art. 5º; Resolução n° 12/2004, art. 6º, § 2°. Outras regulamentações são a Resolução n° 5, de 26 
de Junho de 2003; Resolução n° 8, de 24 de Setembro de 2003; Resolução n° 9/2003. 
65  FIRESTONE, Laurel. Consentimento Prévio Informado: Princípios Orientadores e Modelos Concretos. In Lima, André 
e Bensusan, Nurit. Quem Cala Consente? Subsídios para a Proteção aos Conhecimentos Tradicionais. São Paulo: Instituto 
Socioambiental, 2003, p.46.   
66  Novo Anteprojeto de Lei de Acesso ao Material Genético e seus produtos, de Proteção aos Conhecimentos Tradicionais 
Associados e de Repartição de Benefícios Derivados do Seu Uso (versão 2003); em trâmite na Casa Civil; art. 56.
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somente uma vez e não ao longo de toda a cadeia.67  Esse mecanismo inovador 
poderá servir de lição para os países onde existe grande diversidade étnica e 
cultural.

4.3  Sistemas de Controle e Fiscalização - Penalidades

No Brasil, a regulamentação atual que rege o acesso aos recursos genéticos é 
relativamente frágil quanto à implementação, uma vez que uma medida provisória 
não pode estabelecer penalidades, como o encarceramento. Mas, o anteprojeto de 
lei de ABS que está em discussão estabelece que os coletores de recursos gené-
ticos estarão sujeitos à responsabilidade penal ou administrativa se eles falharem 
em obterem um acordo de acesso, ou não cumprirem os termos do acordo. O aces-
so ilegal para uso comercial resulta em penalidade de no mínimo 20% da renda 
bruta obtida da comercialização do produto em si ou dos royalties.68

5. BARREIRAS E LIMITAÇÕES  

A legislação brasileira aqui discutida ilustra algumas barreiras práticas que 
o procedimento de PIC apresentam no processo de acesso aos recursos genéticos 
e repartição de benefícios. O primeiro problema é a dificuldade em identificar 
um foco principal no governo através do qual obtém-se o consentimento. Pois, 
geralmente, a responsabilidade sobre os recursos genéticos pode ser de âmbito 
de vários ministérios tais como meio-ambiente, florestas, agricultura, saúde, 
ciência, comércio, terra e assuntos indígenas nas Américas.69 

O segundo desafio é a complexidade do assunto sobre quem deverá dar o 
consentimento nos casos em que as comunidades indígenas locais estão envol-
vidas, e se o PIC desses grupos deve ser aplicado para os recursos genéticos em 
si, ou somente para a utilização de conhecimento tradicional associado. Para 
os solicitantes estrangeiros ou pesquisadores do país é um grande desafio iden-
tificar quais grupos devem dar o consentimento e encontrar meios de realizar 
consultas adequadas sem complicações ou atrasos. Para a comunidade, por sua 
vez, o desafio consiste em entender os termos do acordo e a negociar um justo 
contrato.

A terceira limitação consiste na dificuldade em assegurar repartição de be-
nefícios com a comunidade local nos casos em que o governo ou os mediadores 
estão envolvidos. Um estudo tem demonstrado que os acordos de ABS não têm 
beneficiado comunidades locais no sentido de aliviar a pobreza, apoiar os meios 
de vida sustentável ou elevar o padrão de vida.70

67  Governo coloca em consulta pública nova lei para acesso a recursos genéticos. Acesso em: 23 jan. 2008. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/ascom/ultimas/index.cfm?id=3774
68  MP 2.186-16/01, art. 26.
69  KATE & LAIRD, The Commercial Use of Biodiversity, supra, p.28.
70  KATE, KERRY ten. Who Benefits from Biodiversity,? Taiga News Issue 38, 2002, Taiga Rescue Network.
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A quarta limitação diz respeito à ausência de procedimentos razoáveis em 
relação à determinação de prazos para tomar decisões. As opiniões variam quanto 
ao que constituiria um período de tempo razoável para avaliar uma solicitação, 
dependendo do tipo de indústria envolvida. Algumas empresas afirmam que um 
período de dois meses para obter o consentimento é razoável, enquanto para as 
companhias que manipulam enzimas ou indústrias, cosméticas esse tempo seria 
de três a quatro meses, uma vez que se leva aproximadamente três anos para de-
senvolver um produto.71 No caso de companhias farmacêuticas que geralmente 
levam sete a dez anos para desenvolver um produto, esse período de tempo pode-
ria ser mais longo.72

E finalmente, uma limitação para a efetiva implantação de procedimento 
de PIC é a falta de capacidade institucional e técnica para implementar a lei. 
Um país pode estabelecer cláusulas de PIC, mas se o governo não pode analisar 
e avaliar a veracidade, implicações e resultados da informação fornecida pelos 
solicitantes que procuram os recursos genéticos, essas regras não irão assegurar 
que os benefícios serão repartidos eqüitativamente.73

O maior desafio consiste em implementar os regulamentos internacionais 
em nível nacional estabelecendo legislação e políticas para implementá-los. 
Apesar das intenções progressivas das Diretrizes de Bonn em desenvolver o 
princípio do consentimento prévio fundamentado, a sua implementação conti-
nua sendo um desafio enorme. A clareza das normas é essencial para facilitar 
o acesso aos recursos genéticos. Essencialmente, há necessidade de conciliar 
o descompasso entre o processo lento de tomada de decisões de comunidades 
locais e o processo consideravelmente mais rápido de companhias.74 Similar-
mente, a CDB mencionou na COP5 que as medidas legislativas, administrativas 
ou políticas para ABS devem promover flexibilidade para promover os objetivos 
da Convenção”.75

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 O objetivo principal da lei de ABS é estabelecer políticas de acesso e práticas 
que equilibrem o balanço entre o acesso aos recursos genéticos e a repartição de 
benefícios, ao mesmo tempo em que adotam um procedimento adequado para 
obter um consentimento prévio fundamentado-PIC.

71  Katsuhiko Ando, comunicação pessoal, July 2002, Tokyo.
72  OCHAVE, Jose Maria. Access and Benefit Sharing in the Philippines: Experiences and Future Vision. Tokyo: JBA/
UNU-IAS International Symposium on Access and Benefit-sharing of Genetic Resources-Experiences, Lessons Learned 
and Future Vision, Tokyo, 29 October 2004, p.104.
73  MUGABE, John et al.. El Manejo del Acceso a los Recursos Geneticos Hacia Estrategias de Distribución de Beneficios. 
Nairobi: Biopolitica Internacional 1996, ACTS Press, p.6.
74  KATE, Kerry ten. Finalising and Implementing the Bonn Guidelines: Challenges and Next Steps. Tokyo: UNU Institute 
of Advanced Studies Roundtable, 18 March 2002.
75  The Fifth Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, Nairobi 2000; UNEP/CBD/COP/5/23, 
Decision V/26. A. 4. (b).
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6.2 O mecanismo crucial das Diretrizes de Bonn é o PIC, isto é, o consentimento 
prévio fundamentado é central para qualquer regime de acesso aos recursos ge-
néticos. Os países que desejam implementar o princípio de PIC devem elaborar a 
legislação e as políticas de ABS que são compatíveis com o tal equilíbrio. 

6.3 Os procedimentos para obter o PIC nas leis de ABS devem ser claros e sim-
ples. O esclarecimento de informação e transparência são elementos básicos na 
obtenção do PIC, sendo imprescindível a revelação completa da intenção e escopo 
da atividade de bioprospecção na língua ou dialeto das populações indígenas e 
comunidades locais, sendo, portanto, o processo compreensível para eles.

6.4 A participação das comunidades tradicionais e povos indígenas no diálogo é 
crucial para a legitimidade do processo. Espera-se que o processo de negociação 
do Regime Internacional de ABS seja um processo mais inclusivo respeitando as 
diferenças e a posição dessas comunidades.

6.5 As barreiras e limitações ilustradas nesse artigo serão úteis para muitos países 
ricos em biodiversidade que estão em processo de elaboração ou estabelecimento 
de suas legislações. O Brasil tem dado importantes passos estabelecendo a neces-
sidade dos procedimentos de PIC na sua legislação e subseqüentes regulamenta-
ções que podem contribuir na discussão do regime internacional sobre ABS.    

6.6 As negociações (regime internacional sobre ABS) entre os grupos de inte-
resses diversos são difíceis e complicadas, e devem ser concluídas até 2010 na 
ocasião da COP 10; contudo, um mútuo entendimento entre as partes —posições 
nacionais e regionais—faz-se necessário para atingir uma conclusão próspera que 
satisfaça ambas as partes.
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TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA: NECESSIDADE 

DE DISTINGUIR PARA PODER REGULAMENTAR

SYGLEA REJANE MAGALHãES LOPES
  Professora de Direito Ambiental da Faculdade Ideal – FACI

1. INTRODUÇÃO

O meio ambiente é considerado um dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, daí ter recebido uma proteção especial na Constituição Federal de 1988 
que definiu com clareza tratar-se de bem de uso comum do povo, a ser protegido 
tanto pelo Poder Público quanto pela coletividade, por pertencer a todos, inclusi-
ve às gerações futuras.

Dada sua relevância o legislador há muito vem estimulando formas de pro-
teção alternativas à solução de conflitos que envolvam direitos dessa natureza 
– transindividual, ou seja, que transcende o indivíduo. Dois desses instrumentos 
vêm sendo usados em larga escala pelo Poder Público, o Termo de Compromisso 
para conversão de multas ou para sua suspensão e o Termo de Ajustamento de 
Conduta. 

Contudo, em que pese essas exigências serem consideradas um avanço, há 
sérias dificuldades no momento de implementá-las. Uma delas está na fragilida-
de de suas regulamentações que dificultam sobremaneira sua aplicação. Assim, 
a presente tese abordará sobre a regulamentação de dois instrumentos distintos 
de negociação: o Termo de Compromisso realizado pela Administração Pública1 
para suspensão de multa ou para conversão da mesma em serviços a comunidade 
e o Termo de Ajustamento de Conduta, o qual é utilizado como mecanismo pré-
processual para reparação de danos a interesses difusos. 

A escolha do tema se deu pelo fato de serem instrumentos utilizados ampla-
mente pelo Ministério Público Federal e Estadual, bem como por órgãos da Ad-
ministração Pública em todo o Brasil. E principalmente, por observar problemas 
em sua regulamentação, que foi além do que a lei previa, pois segundo Mello2

“Se o regulamento não pode criar direitos ou restrições à liberdade, proprie-
dade e atividade dos indivíduos que não estejam estabelecidos e restringidos 
na lei, menos ainda poderão fazê-lo instruções, portarias ou resoluções. Se o 

1  Em sentido objetivo, ou seja, é a própria função administrativa que incumbe predominantemente, ao Poder Executivo. 
(DI PIETRO, Marina Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17a. ed. São Paulo, 2004. p.: 54
2  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 11a ed., rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
1999. Op cit. p. 264
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regulamento não pode ser instrumento para regular matéria que, por ser legis-
lativa, é insuscetível de delegação, menos ainda poderão fazê-lo atos de estirpe 
inferior, quais instruções, portarias ou resoluções. Se o Chefe do Executivo não 
pode assenhorear-se de funções legislativas nem recebe-las para isso por com-
placência irregular do Poder Legislativo, menos ainda poderão outros órgãos 

ou entidades da Administração direta ou indireta.”

Destarte, visando contribuir para o aprimoramento de instrumentos dispo-
níveis para a solução negociada de conflitos ambientais e consequentemente com 
os aplicadores dos referidos instrumentos, nos propusemos a realizar uma análise 
dos Termos de Compromisso e do Termo de Ajustamento de conduta, procurando 
descrever sobre seus principais aspectos, ressaltar suas diferenças e por fim anali-
sar suas regulamentações identificando as causas de sua complexidade, orientado 
quando necessário que alguns desses regulamentos sejam refeitos.

2. PRINCIPAIS ASPECTOS REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO E AO TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

2.1 Termo de Compromisso 

2.1.1 Definição de Termo de Compromisso

É um instrumento de negociação na esfera da responsabilidade administrati-
va que poderá ser utilizado por infratores ambientais penalizados com multa, jun-
to aos órgãos ambientais que lavraram o auto de infração, objetivando converter 
as referidas multas em prestação de serviços ou suspende-las para que o infrator 
repare o dano e posteriormente faça jus a uma redução de 90% do valor da multa 
aplicada. 

2.1.2 Legitimidade para tomar o Termo de Compromisso

O Termo de Compromisso refere-se à suspensão da exigibilidade de multa 
ambiental ou da sua conversão em serviços. Assim, a legitimidade para firmar 
esse termo está relacionada a quem detém o Poder de Polícia Ambiental3, pois ele 
permite aos órgãos ambientais aplicar penalidades administrativas e dentre elas a 
de multa; por isso, eles deverão ser os legitimados a tomar o Termo objetivando 
suspender a multa. Além disso, inexiste previsão legal quanto à possibilidade de 
outros poderem firmar tal Termo. 

3  De acordo com Machado: “Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública que limita ou disciplina 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou absorção de fato em razão de interesse público concernente à saúde 
da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividade econômica 
ou de outras atividades dependentes de concessão, autorização/permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades 
possam decorrer poluição ou agressão à natureza.” MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11a 
ed., rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2003.
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Como exemplo, de órgãos ambientais que possuem esse poder podemos ci-
tar na esfera federal o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (IBAMA), na esfera estadual as secretarias estaduais de meio ambiente 
ou órgãos afins e nos municípios as secretarias municipais de meio ambiente ou 
órgãos afins. Portanto, no nosso entendimento esses seriam os legitimados a fir-
mar o Termo de Compromisso.

Do outro lado estaria o infrator penalizado pelo órgão ambiental com multa, 
vez que a possibilidade da aplicação deste Termo limita-se àqueles que come-
teram infração administrativa e foram multados, aí incluídos pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou privado.

2.1.3 Iniciativa para Firmar o Termo de Compromisso

A Lei não é clara quanto a quem compete a iniciativa para firmar o Termo 
de Compromisso. Porém, no que se refere à sua regulamentação, há previsão no 
artigo 3º. da Instrução Normativa IBAMA nº. 79/05 de que esta iniciativa será da 
pessoa física ou jurídica que cometeu a infração.

Em seguida, a solicitação será analisada por uma Comissão criada na forma 
do artigo 25 da Instrução Normativa IBAMA nº. 8/03. Há previsão na Instrução 
Normativa IBAMA nº. 79/05 que posteriormente a Comissão encaminhará a au-
toridade administrativa competente para aprovação. 

2.1.4 O Termo de Compromisso é Ato Vinculado ou Discricionário

Em nenhum momento há referência quanto à obrigação da Administração 
Pública realizar o Termo de Compromisso, a lei diz que ela poderá suspender a 
multa ou converte-la. Porém de acordo com Antunes ao se referir ao Termo de 
Compromisso para suspensão da multa considera que4 deve-se entender que as 
multas deverão ser suspensas. E cita três elementos de convicção:

“a) a arrecadação pecuniária não é um princípio do Direito Ambiental;
b) a multa não é um fim em si mesmo;
c)  a reparação dos danos ambientais é um princípio que encontra guarida em 

sede constitucional (CF, art. 225, §3º) e não pode ser subordinado aos inte-
resses de caixa do Tesouro.”

Ainda de acordo com Antunes5 não existe o direito subjetivo à aprovação 
do Termo de Compromisso, assim a autoridade ambiental não está obrigada a 
aprová-lo. Sua aprovação está vinculada à análise técnica. “Se existe viabilidade 
técnica na proposta, o administrador vincula-se.”

4  ANTUNES, Paulo de Bessa. Ação civil pública meio ambiente e terras indígenas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998. 
p.: 79.
5  Idem, Ibidem.
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Infere-se que a mesma análise pode ser feita quanto ao Termo de Compro-
misso para conversão da multa.

2.1.5 Fiscalização dos Termos de Compromisso

A Instrução Normativa IBAMA nº. 79/05 previu em seu artigo 29 que a uni-
dade de auditoria interna do IBAMA irá realizar inspeção periódica objetivando 
acompanhar o cumprimento das obrigações pactuadas nos Termos. E no art. 30 
previu a possibilidade de realizar convênios para fins de prestação de serviços de 
forma indireta. Infere-se, portanto que a fiscalização ficará por conta do IBAMA, 
ou pelo órgão ambiental que tomar o Termo, neste caso poderá ser tanto o órgão 
ambiental estadual quanto municipal. 

Contudo, seria importante que o órgão ambiental disponibilizasse o Termo de 
Compromisso via internet e/ou junto a entidades pertencentes ao local onde o dano 
será reparado. Ao seguir essas vias alternativas o Poder Público estará pondo em prá-
tica vários princípios do direito ambiental, dentre eles, o princípio da informação, 
permitindo que a sociedade uma vez informada possa participar da fiscalização. Ou 
ainda, o princípio da participação, vez que haveria o incentivo para a coletividade 
defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado e preserva-lo às presentes e 
futuras gerações, conforme prescrito no caput do artigo 225 da Constituição Federal.

Outra possibilidade se for o caso, é contar com o apoio de órgãos ambientais 
municipais por encontrarem-se mais próximos do local onde o Termo será cum-
prido, o que irá facilitar seu acompanhamento.

2.1.6 Descumprimento do Termo de Compromisso

A Lei não previu nada sobre o descumprimento do Termo de Compromis-
so. Esta previsão foi feita parcialmente através do Decreto nº. 3.171/99, em seu 
artigo 60, §5º que regulamentou o Termo de Compromisso para suspensão da 
multa. Ainda regulamentando a esse Termo há a Instrução Normativa IBAMA nº. 
08, artigo 44, §1º consta que quando o Termo for interrompido o valor da multa 
atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado. E a Instrução 
Normativa IBAMA n º 79/05 previu no artigo 17 para hipótese de descumpri-
mento total ou parcial, por ação ou omissão do interessado, além da cobrança da 
multa proporcional ao dano não reparado a rescisão unilateral do Termo por parte 
da autoridade competente, ou seja, a que tomou o Termo. 

Quanto ao Termo de Compromisso para conversão da multa em serviços há 
previsão na Instrução Normativa IBAMA nº. 08, previu que o valor da multa de-
verá ser restabelecido, atualizado monetariamente, prosseguindo-se a sua cobran-
ça. A Instrução Normativa IBAMA nº 79/05, no seu art. 22 detalhou ainda mais, 
ao fazer previsão para o descumprimento com ou sem culpa do infrator. Se não 
houver culpa o remanescente do serviço poderá ser prestado em outra atividade ou 
unidade. Caso haja culpa deverá o valor da multa ser consolidado e prosseguida 
sua cobrança, garantida a dedução dos valores convertidos na prestação dos ser-
viços objeto do cumprimento 
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Milaré6 ao tecer comentários sobre o descumprimento do Termo de Com-
promisso de suspensão da multa critica a regulamentação pelo fato da mesma 
não ter previsto uma segunda penalidade no caso de descumprimento do Termo, 
que deveria ser mais severa e sem qualquer tipo de benefício. Considera que da 
forma como está regulamentado poderá vir a estimular a violação dos Termos de 
Compromisso. Essa crítica pode ser estendida para o Termo de Compromisso para 
conversão da multa.

2.1.7 Possibilidade de Questionamento do Termo de Compromisso em Juízo

Todo Termo de Compromisso será passível de revisão pelo judiciário. Isso 
se justifica pelo fato das decisões do Poder Executivo estarem sujeitas ao controle 
do Poder Judiciário. De acordo com Antunes7 caso o Ministério Público entenda 
que o Termo de Compromisso está sendo lesivo ao tesouro ou ao meio ambiente 
terá legitimidade para propor ação judicial. Neste caso, por tratar-se de interesse 
difuso, não apenas o Ministério Público, mas os demais co-legitimados a propor 
ação civil pública indicados no art. 5º da Lei nº. 7.347/85. 

Além disso, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 
vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado parti-
cipe, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, conforme previsto 
na Constituição Federal no artigo 5º, inciso LXXIII.

2.2 Termo de Ajustamento de Conduta

2.2.1 Definição

É um instrumento de negociação na esfera da responsabilidade civil que po-
derá ser utilizado pelos órgãos públicos legitimados a propor ação civil pública em 
relação a pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que praticaram 
dano ao meio ambiente, objetivando que o responsável pelo dano providencie a re-
paração integral do mesmo, ajustando, portanto sua conduta a norma ambiental. 

2.2.2 Natureza Jurídica do Termo de Ajustamento de Conduta

Há divergências doutrinárias quanto a natureza jurídica do Termo de Ajus-
tamento de Conduta. Alguns doutrinadores o consideram transação8 outros 
acordo9. 

6  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3a ed., ver., atual. e ampl., 2004, p. 705.
7  ANTUNES, Paulo de Bessa. Op Cit. p. 83, AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de con-
duta ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 70-71.
8  MILARÉ, ÉDIS. Op Cit. p. 872, MAZZILI, Hugo Nigro. Op Cit. p. 108,   e SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito 
ambiental. São Paulo: Saraiva, 2002, p.: 324-325 
9  FIORILLO, Celso Antônio Pacheco.  Op. Cit. p. 177 e MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op Cit. p.: 355-356.
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Podemos encontrar em Rodrigues10 uma abordagem profunda sobre o tema 
que ao final remete a natureza jurídica de negócio jurídico bilateral da Admi-
nistração Pública. Afirma que essa bilateralidade exige pelo menos duas pessoas 
na celebração do ajuste. Além disso, o compromissário deverá ter a vontade de 
realizar o negócio, vez que não poderá ser obrigado a firmar o Termo. Além disso, 
a Administração Pública não está em uma situação de superioridade desmedida. 
Há, contudo, uma submissão do obrigado, que ameaçava ou violava direito tran-
sindividual. Conclui o autor: “[...] Podemos concluir que o ajustamento de condu-
ta é um acordo, um negócio jurídico bilateral, que tem apenas o efeito de acertar 
a conduta do obrigado às exigências legais.”

2.2.3 Legitimidade para Firmar o Termo de Ajustamento de Conduta

A lei ao tratar sobre legitimidade para o ajustamento de conduta diz que esta 
caberá aos mesmos órgãos públicos que possuem legitimidade para propor a ação civil 
pública. Porém Mazzilli11 ao analisar sobre legitimidade para propor o ajustamento de 
conduta diz que a lei .. ao se referir a órgãos públicos quis se referir as Pessoas Jurídi-
cas de Direito Público interno e seus órgãos tendo excluído as entidades da adminis-
tração indireta ou pessoas jurídicas que tenham regime jurídico próprio de empresas 
privadas. Assim, de acordo com este autor não podem tomar este compromisso as 
associações civis, sociedades de economia mista, fundações e empresas públicas.

Milaré12 discorda desta interpretação posto que não se deve confundir órgão 
com pessoas jurídicas, estas são entidades dotadas de personalidade jurídica en-
quanto os órgãos são partes internas das pessoas morais, sem capacidade jurídica 
própria. Seguindo sua argumentação diz que o artigo “disse menos do queria, pois 
ao aludir a órgãos públicos pretendeu excluir as associações e incluir os demais 
co-legitimados, sem qualquer outra restrição.”

Rodrigues13 aprofunda o tema e conclui que a legitimidade é dos órgãos 
públicos incluídos aí a sociedade de economia mista e as empresas públicas, pois 
considera se forem prestadoras de serviços poderão tomar o Termo. Inclui tam-
bém as organizações sociais. E exclui a defensoria pública, pois diz que seria 
“[...] o mesmo que conferir a um advogado essa possibilidade.” Considera que ela 
poderá apenas orientar os compromissários. 

2.2.4 Iniciativa para Tomar o Termo 

Considera-se que a iniciativa poderá ser tanto do órgão público legitimado 
para propor a ação civil pública, quanto por parte daquele que cometeu o dano 

10  RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense, 
2006.
11  MAZZILLI, Hugo Nigro 1997, p:106
12  MILARÉ, Edis. Op. cit. , p .: 397. 
13  RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p. 162 a166
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ambiental, que poderá se dirigir ao Ministério Público manifestando seu interesse 
em ajustar sua conduta a norma ambiental. Contudo, caberá aos órgão públicos 
verificar a oportunidade e conveniência para realização do Termo.

2.2.5 Termo de Ajustamento de Conduta é Ato Discricionário ou Vinculado 

O Termo de Ajustamento de Conduta é ato discricionário, porquanto com-
pete aos órgãos públicos adotar várias mediadas referentes ao direitos transindi-
viduais, sendo o esse Termo uma delas. Assim caberá ao órgão exercer o juízo de 
conveniência e oportunidade quanto a celebração do Termo e se houver condições 
para que este venha a ser celebrado obviamente deverá privilegiar essa opção14. 
Além disso, a Lei no 7.347/85 no parágrafo 6o acrecentado pela Lei no 8.078/90 
estabelece que “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de conduta [...]”. Portanto, não há uma obrigação 
por parte do Poder Público em vir a firmar esse Termo.

2.2.6 Fiscalização do Termo de Ajustamento de Conduta

A Fiscalização do Termo de Ajustamento de Conduta ficará por conta do 
órgão público que o tenha realizado. Contudo, consideramos que caso o referido 
Termo não seja tomado por órgãos ambientais, a fiscalização poderia ser repas-
sada a eles, que por terem como parte de suas competências a fiscalização am-
biental, detém técnicos habilitados e equipamentos específicos para realizar essa 
atividade. 

2.2.7 Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta

 Caso o compromitente deixe de cumprir o Termo o órgão público que o 
tomou poderá rescindi-lo. Nesse caso, o compromissário providenciará a execu-
ção do mesmo, vez que o Termo possui eficácia de título executivo extrajudicial. 

2.2.8 Possibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta em Juízo

A doutrina é divergente quanto a possibilidade do Termo de Ajustamento de 
Conduta poder ser questionado em juízo. Para Mazzilli15: “Qualquer co-legitimado 
poderá discordar e propor ação judicial cabível, senão interesses mataindividuais 
ficariam sem possibilidade de defesa em juízo.” Este também é o psosicionamento 
de Fiorrillo16.

14  RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p.: 154
15  MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., p.: 108-109.
16  FIORILLO, Antônio Pacheco. Op cit. p.: p. 330.
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Milaré17 posiciona-se diferente ao considerar que cumpridas todas as ob ri-
gações na forma, no prazo e condições fixadas desaparecerá o interesse dos legi-
timados para agir. Alega ainda que se isso fosse permitido estaria se vulnerando 
o princípio da segurança jurídica. Considera que só será possível ir a juízo se for 
para suprir alguma omissão do Termo ou em razão de vício propriamente dito, 
ainda assim considera que o Termo não poderá ser ignorado porquanto a Ação 
Civil Pública ou visará suplementar o Termo ou a anula-lo.

No mesmo sentido manifesta-se Rodrigues18 para quem “[...] a existência 
do compromisso é um óbice à propositura de uma ação civil pública genérica, 
versando sobre os mesmos fatos, pois impede o legítimo exercício do direito de 
ação.” Considera ainda que por tratar-se de título executivo extrajudicial terá que 
ter um “mínimo de estabilidade e oferecer a garantia ao compromissário de que se 
configura uma verdadeira alternativa à jurisdição.” A via para o judiciário no caso 
do Ajustamento de Conduta só será possível em relação a sua validade nunca aos 
fatos, objeto do compromisso.

3. PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE O TERMO DE COMPROMISSO E O TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA

3.1 Embasamento Legal

Um dos aspectos importantes por ocasião de se trazer a lume as diferenças 
entre esses institutos é analisar o embasamento legal de cada um. Iniciemos pelo 
Termo de Compromisso para suspensão ou conversão da multa o qual encontra-
se regulamentado através da Leis no 6.938/81, no 99.274/90, no 9.605, Decreto no 

3.171/99, Instrução Normativa no 79/05-IBAMA.
Diferente do Termo de Ajustamento de Conduta, cuja previsão está disposta 

nas Leis no 7.347/85 regulamentada pela Lei no 8.    
Dessa forma, é possível inferir que enquanto o Termo de Compromisso para 

suspensão e/ou conversão de multa aplicada pela Administração Pública está na 
esfera da responsabilidade administrativa, dentro do seu poder de polícia, o Termo 
de Ajustamento de Conduta encontra-se na esfera da responsabilidade civil. De 
acordo com Rodrigues19:

“[...] Embora o ajuste de conduta possa ser firmado por órgãos públicos, é 
um instrumento de composição de deveres e obrigações resultantes de respon-
sabilidade civil. [...] De qualquer sorte, o que se quer evidenciar é que no 
ajuste de conduta o obrigado assume o cumprimento de ações para afastar 
a incidência do que se convenciona chamar de responsabilidade civil, e não 
administrativa.”

17  MILARÉ, Edis. Op. Cit. p.: 398.
18  RODRIGUES, Geisa de Assis. Op cit., p. 224.
19  RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit. p.112 e 113.
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Assim o Termo de Compromisso não tem o condão de reparar danos am-
bientais, mas tão somente de suspender e/ou converter multas aplicadas pelos 
órgãos ambientais.

3.2 Objeto

O objeto dos Termos também são distintos senão vejamos. No caso do Ter-
mo de Compromisso para suspensão da multa, o objeto é a reparação do dano e 
em sendo Termo de Compromisso para conversão o objeto serão os serviços a 
serem realizados. 

Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta o objeto é a reparação integral 
do dano, ou melhor a realização de “[...] todos os pedidos que seriam lícitos de 
serem feitos em ação civil pública.”20 

3.3 Legitimação para Tomar o Termo 

Outro aspecto de relevância na distinção desses institutos se dá em relação a 
legitimação para tomar os Termos. Enquanto o Termo de Compromisso está res-
trito aos órgãos ambientais que detêm poder de polícia para aplicação de multas 
por práticas de infrações ambientais, o Termo de Ajustamento de Conduta é mais 
abrangente, vez que há um leque de legitimados que poderão vir a tomá-lo, tais 
como Ministério Público, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autar-
quias, Fundações, empresa pública e sociedade de economia mista desde que não 
se refiram as que exploram atividades econômicas. 

3.4 Origem dos Termos 

O Termo de Compromisso se origina a partir da lavratura do auto de infração 
com previsão de aplicação de multa. Já o Termo de Ajustamento de Conduta ocor-
re a partir da iminência e/ou existência de um fato determinado, podendo ser uma 
ação ou omissão, capaz de causar violação a um direito transindividual.21 

3.5 Previsão de Obrigações para hipótese de Descumprimento

No caso de descumprimento dos Termos há consequências distintas em rela-
ção a cada um. Para o Termo Compromisso referente a suspensão há previsão de 
que o valor da multa atualizada monetariamente será proporcional ao dano não re-
parado e para o Termo de Conversão da multa previu que o valor da multa deverá 
ser restabelecido, atualizado monetariamente, prosseguindo-se a sua cobrança

20  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Op. cit. p.: 72.
21  RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p.:112.
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No que se refere ao Termo de Ajustamento de Conduta, este tem eficácia 
executiva, por tratar-se de título executivo extrajudicial, ou seja, seu descumpri-
mento provoca a execução imediata por parte do órgão competente.

3.6 Anuência do Ministério Público

A anuência do Ministério Público é obrigatória para os Termos de Ajus-
tamento de Conduta que não tenham sido tomados por ele. Para os Termos de 
Compromisso inexiste essa exigência.

3.7 Possibilidade de Revisão Judicial

Quanto a possibilidade de revisão judicial desses Termos o de Compromisso 
sempre estará sujeito a essa revisão, vez que todos os atos da Administração Pú-
blica são passíveis de revisão pelo Judiciária. 

Em relação aos Termos de Ajustamento de Conduta nosso posicionamento é o 
mesmo de Rodrigues22 para quem considera “[...] que a existência do compromisso é 
um óbice à propositura de uma ação civil pública genérica, versando sobre os mesmos 
fatos, pois impede o legítimo exercício do direito de ação.” Considera ainda que por 
tratar-se de título executivo extrajudicial terá que ter um “mínimo de estabilidade e 
oferecer a garantia ao compromissário de que se configura uma verdadeira alternativa 
à jurisdição.” A via para o judiciário no caso do Ajustamento de Conduta só será pos-
sível em relação a sua validade nunca aos fatos, objeto do compromisso.

3.8 Fiscalização 

O acompanhamento dos Termos serão realizados sempre pelos entes que os 
tomarem. Assim, para os Termos de Compromisso será sempre o órgão ambiental 
responsável pela aplicação da multa. E no caso dos Termos de Ajustamento de 
Conduta irá depender de qual dos órgãos públicos o aplicou, pois este é quem terá 
que fiscaliza-los.

4. TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA: NECESSIDADE DE 
DISTINGUIR PARA PODER REGULAMENTAR

4.1 Considerações Preliminares

Inicialmente é importante esclarecer as diferenças existentes entre lei e regula-
mento no direito brasileiro. Segundo Mello23 há pelo menos três: a) a lei provém do 
Poder Legislativo e o regulamento do Poder Executivo; b) a lei tem supremacia ao 

22  RODRIGUES, Geisa de Assis. Op. cit., p.: 224.
23  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. Cit. p.: 240.
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regulamento; c) só a lei inova em caráter inicial na ordem jurídica, enquanto o regula-
mento não o altera, ou seja, a lei é fonte primária e o regulamento é fonte secundária.

Infere-se, portanto que o Executivo só pode expedir decretos e regulamentos 
para cumprir dispositivos legais. E ainda, segundo Mello24:

“Se o regulamento não pode criar direitos ou restrições à liberdade, proprie-
dade e atividade dos indivíduos que não estejam estabelecidos e restringidos 
na lei, menos ainda poderão fazê-lo instruções, portarias ou resoluções. Se o 
regulamento não pode ser instrumento para regular matéria que, por ser legis-
lativa, é insuscetível de delegação, menos ainda poderão fazê-lo atos de estirpe 
inferior, quais instruções, portarias ou resoluções. Se o Chefe do Executivo não 
pode assenhorear-se de funções legislativas nem recebe-las para isso por com-
placência irregular do Poder Legislativo, menos ainda poderão outros órgãos 
ou entidades da Administração direta ou indireta.”

4.2 A Regulamentação do Termo de Compromisso para Suspensão e/ou Conversão do 
valor da Multa 

Após essas breves considerações se passa a avaliação da forma como esse 
Termo de Compromisso foi regulamentado. Para isso se fará referência às leis e 
às suas regulamentações. A fim de identificar como se deu o processo de regula-
mentação serão apresentados duas fases desse processo.

4.2.1 Fase Um da Regulamentação 

 A Lei nº. 6.938/81 em seu artigo 8º, inciso IV, ainda que indiretamente, fez 
referência ao Termo de Compromisso, ao estabelecer as competências do Conse-
lho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA previu: “homologar acordos visan-
do à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas 
de interesse para proteção ambiental.” Aqui podemos admitir a necessidade de um 
Termo de Compromisso entre o Poder Público e o infrator ambiental no sentido de 
acordar quanto a transformação de penalidade pecuniária em medidas de interesse 
para a proteção ambiental.

Em seguida, identifica-se o Decreto nº. 99.274/90 responsável pela regula-
mentação da Lei nº. 6.938/81 que trouxe de forma explícita menção ao Termo de 
Compromisso referido em seu artigo 42. 

4.2.2 Fase Dois da Regulamentação 

Em 1998 é promulgada a Lei nº. 9.605 que previu a possibilidade de con-
versão da multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 

24  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op Cit. p. 264

Vol I-Profiss-book.indb   1139 5/14/08   9:48:11 AM



1140 12º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

qualidade do meio ambiente no seu artigo 72, §4º. Aqui a lei não faz referência ex-
plicita a Termo de Compromisso. Contudo, entende-se que essa conversão deverá 
ser feita através de Termo de Compromisso para conversão de multa ambiental.

Medida Provisória no 2.163-41 de 23 de agosto de 2001 alterou a Lei no 

9.605 ao inserir  um Termo de Compromisso, a ser firmado pelos órgãos do Sis-
tema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com pessoas físicas ou jurídicas 
que desenvolvem atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, a fim de que 
essas pudessem promover as necessárias correções de suas atividades.  

Decreto nº. 3.179/99 regulamentou a Lei nº. 9.605/98 dispondo sobre a espe-
cificação das sanções aplicáveis às condutas lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Nele há referência a dois tipos de Termos de Compromisso. O primei-
ro está no artigo 2º, §5º que ao tratar da aplicação de multa diária prevê o Termo 
de Compromisso para suspensão de multa ambiental, que  possibilitou ao infrator 
penalizado com multa, ter suspensa a aplicação da mesma. Porém, nada diz quanto à 
possibilidade de receber o desconto de 90%.  A segunda referência está no artigo 60, 
§5º quando menciona o Termo de Compromisso que permitirá suspender a multa e 
após cumprir tudo a que se obrigou, receber desconto de 90%.

Verifica-se que o Decreto nº. 3.179/99 ao regulamentar a Lei nº. 9.605/98 ex-
trapolou os limites materiais, pois previu matéria distinta da lei. Esta em nenhum 
momento traz referência, sequer indireta, à possibilidade de acordar por Termo de 
Compromisso quanto a suspensão de multa e menos ainda desconto de 90%.

Contudo, os problemas não param por aí, e, são agravados quando o Insti-
tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) resolveu, 
regulamentar o Termo de Compromisso através de Instrução Normativa. Inicial-
mente essa regulamentação se deu com base na Instrução Normativa IBAMA nº. 
10/2003, mas em 2005 foi revogada pela de  nº. 79, que se encontra em pleno vi-
gor. Ao analisar esta Instrução Normativa identificam-se os seguintes problemas:

a) Primeiro faz referência em seus considerandos à Lei de Ação Civil Pú-
blica e ao Código de Defesa do Consumidor que regulamentam o Termo de Ajus-
tamento de Conduta e não o Termo de Compromisso. Segundo Antunes25 ao se 
referir aos dois tipos de Termos diz que: 

“Existe uma diferença ontológica entre os dois institutos. O Termo de Compro-
misso é de natureza administrativa e tem por objetivo a criação de um estímulo 
econômico financeiro para a implementação de medidas ambientais com vistas 
à prevenção ou reparação de danos ambientais. Já o Termo de Ajustamento 
de Conduta tem natureza pré-processual e tem por objetivo a adequação do 
empreendedor a determinadas normas legais ambientais, sem recurso imediato 
ao Poder Judiciário.”

b) Segundo, por continuar regulamentando, com base na Lei nº. 9.605/98 
além do Termo de Compromisso que possibilita a conversão da multa simples em 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, 

25  ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. Cit., p.: 80.
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referido no artigo 72, §4º, o Termo de Compromisso que permite suspender mul-
tas e até reduzi-las em 90% previsto apenas no Decreto nº. 3.171/99 no artigo 60 
e seus parágrafos. 

4.3 Os (Des) Limites dos Regulamentos do Termo de Compromisso para Suspensão e 
Redução das Multas Aplicadas ao Infrator Ambiental

Com base nessa análise verifica-se que houve uma confusão por parte dos 
responsáveis pela regulamentação dos Termos, demonstrando que os mesmos não 
tinham clareza quanto à matéria que estava sendo regulamentada, e em um só re-
gulamento fazem referência de forma confusa a quatro termos distintos: o Termo 
de Compromisso para Conversão de multa, o Termo de Compromisso para Sus-
pensão da multa, o Termo de Ajustamento de Conduta e o Termo de Compromisso 
específico para o infrator acordar com os órgãos do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (SISNAMA) para obter prazo para se regularizar.

Ao se analisar as leis e seus regulamentos sobre os Termos verificamos que 
houve um desrespeito à Constituição Federal. Primeiro,  quando o regulamento 
vai além do previsto na lei, ao estabelecer, por exemplo, a suspensão da multa e 
redução do seu valor, quando a previsão na lei era de transformação de penali-
dades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para proteção 
ambiental. Portanto, não havia previsão para suspender a multa e muito menos 
para abater seu valor. 

Segunda, ao ignorar totalmente a primeira fase de regulamentação, criando 
novo pacote com base na Lei nº. 9.605/98 que se quer trouxe previsão para o 
Termo de Compromisso para suspensão e redução da multa, mais uma vez regu-
lamentou matéria que não existia na lei. E para agravar ainda mais esse emara-
nhado de regulamentações ilegais temos a Instrução Normativa nº. 79/05, ainda 
em vigor. 

Esses resultados confirmam o posicionamento de Mello26 que aponta o des-
respeito no Brasil quanto aos limites dos regulamentos. Isso dificulta a imple-
mentação desses instrumentos que possuem importância significativa em relação 
à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois através dele 
é possível ao Poder Público “negociar” junto àqueles que cometeram condutas 
lesivas ao meio ambiente ações imediatas para retomada do equilíbrio ambiental, 
sendo esse um dos princípios perseguidos pelo Direito Ambiental.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A regulamentação do Termo de Compromisso feriu a Constituição Federal, 
pois excedeu os limites impostos pela Lei Maior, tanto no que se refere aos aspec-
tos formais quanto aos materiais;

26  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op Cit. p. 254.
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5.2 Constatou-se a falta de compreensão, por parte daqueles que regulamentaram 
a matéria, havendo uma profunda confusão entre Termo de Compromisso com 
Termo de Ajustamento de Conduta;

5.3 A má regulamentação dos Termos dificulta sua aplicação porquanto aqueles 
que devem utilizá-los têm dificuldade em compreender;

5.4 Há necessidade urgente de revisão geral quanto aos regulamentados dos Ter-
mos de Compromisso para suspensão e redução da multa, a fim de que este possa 
ser aplicado com base na legalidade, vez que estamos diante de regulamentos que 
compõem o sistema jurídico ligado por uma norma fundamental, a qual precisa 
ser respeitada. 

5.5 Por ocasião da revisão é imprescindível incluir a participação da sociedade na 
fiscalização desse Termo, a fim de fazer cumprir a Constituição Federal permitin-
do que a coletividade também possa proteger e defender o meio ambiente ecologi-
camente equilibrado. Só assim, esses Termos poderão alcançar seus objetivos – a 
proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Vol I-Profiss-book.indb   1142 5/14/08   9:48:11 AM



ASPECTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS DO 
CONDOMÍNIO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL

TATIANA MONTEIRO COSTA E SILVA
  Mestre em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do 

Amazonas – UEA, professora de Direito Agroambiental do Centro 
Universitário Cândido Rondon – UNIRONDON e do Centro 

Universitário de Várzea Grande – UNIVAG

1. INTRODUÇÃO

A tutela ambiental visa proteger os seres humanos, já que não se concebe a 
dissociação do homem sem o meio que o cerca, condição sine qua non para sua 
existência. O Código Florestal, com as modificações que sofreu ao longo das 
últimas décadas buscou a adequação de seus instrumentos as novas demandas so-
ciais, econômicas, culturais, jurídicas e ambientais, entretanto, apesar da regula-
ção do setor, a realidade tem se mostrado assustadora, já que o Poder Público não 
consegue reverter o atual quadro do desflorestamento no Brasil. Tem-se assistido 
a todo instante à degradação e destruição de nossas florestas, especialmente na 
Região Amazônica, com taxas de desmatamentos e queimadas alarmantes. 

A última política intervencionista foi a edição do Decreto Federal n.º 6321 
de 2007, que prevê a implementação de ações estratégicas e integradas entre os 
órgãos do governo federal, em especial entre o Incra e o Ibama, para incrementar 
o monitoramento e o controle preventivo do desmatamento ilegal nos municípios 
da Amazônia onde esse processo ocorre de forma acelerada e descontrolada.    

Essa preocupação com o futuro do meio ambiente vem sendo externada por 
outros Estados Soberanos, que vêm impondo, por exemplo, embargos aos produ-
tos advindos dos recursos florestais, estabelecendo novas exigências aos produtos 
produzidos no território brasileiro, o “produto ambientalmente correto”1.

Diante dessa crescente pressão mundial, surgiram ao longo dos 40 anos do 
Código Florestal instrumentos que de certa forma limitam o direito de proprieda-
de do produtor rural, sendo inquestionável a sua importância.  

Para a efetividade das limitações administrativas estabelecidas no Código Flo-
restal: áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente devem-se respeitar 
os novos dispositivos legais instituídos no referido instituto florestal, ampliando 
assim, a proteção de tais espaços territoriais protegidos. As sucessivas alterações in-
troduzidas pelas Medidas Provisórias a partir de 2000 trouxeram vários instrumen-
tos compensatórios da área de reserva legal: compensação da área de reserva legal 
extrapropriedade; a servidão florestal; a cota de reserva florestal – CRF; doação em 
unidades de conservação de reserva legal e compensação em RPPN.

Entenda-se por mecanismo de compensação de reserva legal de forma 
abrangente, a possibilidade da propriedade que não dispõe de área de reserva 
florestal legal in loco, compensá-la em outra propriedade.  

1  Certificação. 
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Essas medidas compensatórias abrandam o ônus suportado pelos proprietá-
rios rurais. Porém, para a utilização de determinados instrumentos, requerem al-
guns requisitos técnicos e temporais obrigatórios, como estar localizado na mesma 
microbacia, no mesmo ecossistema etc., e ter desmatado até a data de 14/12/98.2   

Por sua vez, o condomínio da área reserva legal, não é instrumento com-
pensatório, mas que se assemelha e muito à compensação extrapropriedade e a  
servidão florestal. 

O condomínio da área de reserva legal surge como instrumento adminis-
trativo a ser utilizado e implementado nas áreas de reserva legal, permitindo-se 
o regime de condomínio de reserva legal, conforme o § 11 do art. 16 do Código 
Florestal. Embora previsto pelo Codigo Florestal desde 2000, o condomínio de re-
serva legal ainda é mecanismo pouco conhecido e utilizado pelos órgãos ambien-
tais, até por que o seu surgimento se dá de forma “figurada” dentro do contexto do 
artigo 16, que disciplina a utilização das áreas de reserva legal. 

O objetivo desse trabalho é mostrar a importância do condomínio da área de 
reserva legal, os seus aspectos técnicos e jurídicos. Não cabe aqui a defesa de um 
determinado ponto de vista, mas uma crítica dessas transformações desse diploma 
legal e, em particular a analise de um novo instrumento previsto no § 11 do art. 16 
da Lei n.º 4.771 de 1965, introduzido pela MP n.º 1956-50 de 2000: o condomínio 
da área de reserva legal, salientando-se por fim, a competência concorrente dos 
Estados para legislarem sobre a matéria. 

2. CONDOMÍNIO NO CÓDIGO CIVIL

A origem do condomínio no ordenamento jurídico pátrio remonta ao antigo 
Código Civil de 1916, sendo incorporado e atualizado no atual Código Civil de 
2002, com características gerais balizadas nos artigos 1.314 a 1.330.3 O conceito 
de condomínio diz respeito a comunhão de vários proprietários sobre um mesmo 

2  Art. 44-C da Lei n.º 4.771 de 1965.
3  Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis 
com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.
Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a 
estranhos, sem o consenso dos outros.
Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da 
coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.
Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.
Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal.
§ 1º Se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de 
quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem.
§ 2º Se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida.
Art. 1.317. Quando a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na 
obrigação, nem se estipular solidariedade, entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa 
comum.
Art. 1.318. As dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão, e durante ela, obrigam o contratante; 
mas terá este ação regressiva contra os demais.
Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será 
vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os 
condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.
Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em par-
tes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior lanço, proceder-
se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer melhor lanço, preferindo, 
em condições iguais, o condômino ao estranho.
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bem, em que determinado direito pode pertencer a vários indivíduos ao mesmo 
tempo, caso em que se configura a comunhão”4. 

Maria Helena Diniz aborda o conceito de condômino citando Pereira, “quan-
do a coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, 
idealmente, sobre o todo e a cada uma de suas partes”5. A formação do condomí-
nio é bem explicitada por Miguel Maria de Serpa Lopes:

“dá-se o condomínio, consoante os elementos extraídos da proposição de PLA-
NIOL-RIPERT e PICARD, quando uma coisa pertencente a diversos proprietá-
rios fica na indivisão e o direito de cada proprietário recai sobre o conjunto, e 

não sobre uma porção determinada da coisa comum”6.  

Diante dos conceitos de condomínio mencionados, tem-se que, embora o 
direito de propriedade seja de cunho individual e exclusivo, a doutrina e o sis-
tema jurídico pátrio possibilita, numa situação de exceção, casos de pluralidade 
de sujeitos na propriedade de uma coisa, ou de existência de uma comunhão ou 
propriedade comum.7   

 Dois pontos perfeitamente individualizados podem ser retirados do concei-
to do condomínio. “O primeiro é o de recair o objeto do direito sobre uma coisa 
pertencente a diversos num estado de indivisão; o segundo é a circunstância do 
direito de cada um incidir sobre o conjunto e não sobre uma porção determinada 
da coisa”8.

Segundo Serpa Lopes, do conceito legal do condomínio pode-se extrair al-
gumas características gerais, como a pluralidade de sujeitos, a indivisão material 
e a atribuição de cotas.9 O condomínio estabelece regras e deveres para cada con-
dômino que pode usar da propriedade de acordo com a sua destinação, exercendo 
todos os direitos compatíveis com a indivisão, podendo inclusive, reivindicá-la de 
terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la à mar-
gem da matrícula. Quando os direitos elementares do proprietário pertencerem a 
mais de um titular, existirá o condomínio ou domínio comum de um bem. Perante 
terceiros, cada comunheiro atua como proprietário exclusivo do todo.10

A questão da responsabilidade no condomínio é bem determinada na lei 
civil, momento em que cada condômino é obrigado, na proporção de sua parte, 
a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os 
ônus a que o bem estiver sujeito. Neste sentido, o mesmo acontece quanto aos 
ônus e impostos. Somente na razão de sua quota é obrigado o condômino, que 

4  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 4 Direito das Coisas. 22 ed, São Paulo: Saraiva, 2007. p. 202. 
5  Idem. DINIZ. p. 203
6  LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil (Direito das coisas: princípios gerais, posse, domínio e proprie-
dade imóvel).  Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora. p. 350.    
7  SPÍNOLA, Eduardo. Posse, propriedade, compropriedade ou condomínio, direitos autorais. Campinas: Editora book-
seller, 2002. 
8  Spínola, Eduardo. Posse, propriedade, compropriedade ou condomínio, direitos autorais. Campinas:  Editora  bookseller, 
2002.
9  Idem. p. 351.
10  Gonçalves, Carlos Roberto. Sinopses Jurídicas. Direito das Coisas. Volume 3. p. 134. 
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pague mais do que lhe compete, pode haver dos outros a diferença, sempre obser-
vada a devida proporção.11

Segundo o art. 1.318 do Código Civil, as dívidas contraídas por um dos 
condôminos, em proveito da comunhão, e durante ela, obrigam o contraente, mas 
asseguram-lhe ação regressiva contra os demais. A alteração da coisa comum não 
pode ir ao ponto de determinar uma alteração ou modificação essencial da mesma. 
Para qualquer alteração ou modificação essencial é indispensável o acordo dos 
condôminos.

Como visto, o condomínio é o estado anormal da propriedade.12 
Considera, também, o novo Código Civil nas disposições especiais algu-

mas modalidades do condomínio: condomínio edílico, o condomínio horizontal, 
condomínio vertical, a comunhão no regime de bens no casamento; a comunhão 
nas sociedades; o condomínio de parede, cercas, muros e valas; a comunhão nos 
edifícios de apartamentos autônomos; o compáscuo; a comunhão hereditária e o 
condomínio rural.  

A figura do condomínio de reserva legal não surge como modalidade espe-
cial prevista no Código Civil, mas sim em legislação específica - Lei n.º 4.771, de 
1965 –, conhecido como Código Florestal, mas que deve compatibilizar-se com as 
regras gerais estipuladas na Lei Civil. A terminologia do condomínio de reserva 
legal provavelmente foi extraída do tradicional condomínio absorto no Código 
Civil de 1916, já que trata de condomínio de propriedade imóvel, porém com este 
pouco se parece em seus aspectos formais. 

Instituído legalmente no Código Florestal no § 11 do art. 16, o condomínio 
de reserva legal é definido da seguinte forma: 

“Poderá ser instituído reserva legal em condomínio entre mais de uma pro-
priedade, respeitando o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante 
a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações 
referente a todos os imóveis envolvidos”. 

Vislumbram-se várias modalidades de condomínio com características es-
pecíficas no ordenamento jurídico pátrio, é o que acontece, por exemplo, com o 
condomínio edilício e com o próprio condomínio de reserva legal.

2.1 Condomínio Rural

A expressão condomínio de reserva legal remonta ao campo, ao meio rural, 
no entanto, não deve ser confundido com o condomínio rural, estabelecido no Es-
tatuto da Terra e na Medida Provisória n.º 2.183-56 de 2001. O condomínio rural 
ganhou novos parâmetros e definições com a introdução da Medida Provisória 
n.º 2.183-56, de agosto de 2001, que regulamentou os condomínios e consórcios 
rurais como novas formas societárias, que facilitam a união entre os produtores 

11   Idem, p. 404.
12  CLÓVIS BEVILÁQUA, Direito das Coisas, Ed. Freitas Bastos, 1941, I, § 52, p. 255. 
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rurais. Essa Medida Provisória aborda as políticas agrícola e fundiária, bem como 
a reforma agrária, estabelecendo regras para a indenização, projetos integrantes 
de reforma agrária, entre outros aspectos. Ela trouxe também vários aspectos ino-
vadores para os produtores rurais, destacando a nova regra jurídica de não se ter a 
necessidade de constituir empresa comercial, como demonstrado em seu art. 14: 

“Art. 14. O Poder Público facilitará e prestigiará a criação e a expansão de 
associações de pessoas físicas e jurídicas que tenham por finalidade o racional 
desenvolvimento extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial, e promoverá a 
ampliação do sistema cooperativo, bem como de outras modalidades associati-
vas e societárias que objetivem a democratização do capital.
§ 1º Para a implementação dos objetivos referidos neste artigo, os agriculto-
res e trabalhadores rurais poderão constituir entidades societárias por cotas, 
em forma consorcial ou condominial, com a denominação de “consórcio” ou 

“condomínio”, nos termos dos arts. 3º e 6º do Estatuto da Terra.13

§ 2º Os atos constitutivos dessas sociedades deverão ser arquivados na Junta 
Comercial, quando elas praticarem atos de comércio, e no Cartório de Registro 
das Pessoas Jurídicas, quando não envolver essa atividade.” (NR)

Antes da Medida Provisória, os proprietários ou produtores rurais tinham 
que constituir uma empresa comercial e perder as vantagens tributárias concedi-
das à pessoa física, categoria em que se enquadra a maioria dos produtores rurais 
no Brasil, se quisessem fundir suas fazendas e unificar seus sistemas de produção, 
o que eleva o custo da produção, sem falar do aspecto burocrático de todo o pro-
cesso. 

A edição da Medida Provisória trouxe a grande vantagem para os produtores 
rurais, uma vez que houve a redução de gastos com o trabalhador, que muitas 
vezes, é fator de desequilibro, haja vista que o proprietário ou produtor rural deve 
possuir o mínimo de funcionários para tocar a atividade, independentemente do 
tamanho da produção.  Assim, “unir as produções por meio de um condomínio 
rural é uma solução para melhora a eficiência econômica via aumento da escala 
que exige pouquíssimo investimento.”14

Diante das características apresentadas do condomínio rural, podemos con-
cluir que em nada se assemelha ao condomínio de reserva legal. 

Na prática, o que pode ocorrer é a hipótese dos mesmos produtores rurais que 
constituíram o condômino rural nos moldes da Medida Provisória n.º 2.183-56, de 
agosto de 2001,  ao mesmo tempo também procederam ao condomínio de reser-

13  Art. 3º O Poder Público reconhece às entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, o direito à propriedade da terra 
em condomínio, quer sob a forma de cooperativas quer como sociedades abertas constituídas na forma da legislação em 
vigor.
Parágrafo único. Os estatutos das cooperativas e demais sociedades, que se organizarem na forma prevista neste artigo, 
deverão ser aprovados pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (I.B.R.A.) que estabelecerá condições mínimas para a 
democratização dessas sociedades.
Art. 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão unir seus esforços e recursos, mediante acordos, 
convênios ou contratos para a solução de problemas de interesse rural, principalmente os relacionados com a aplicação da 
presente Lei, visando a implantação da Reforma Agrária e à unidade de critérios na execução desta.
14  Disponível no site: http://www.iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=2664. Dia de acesso 10/09/2006 às 22:02
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va legal com base na Lei n.º 4.771, de 1965. No primeiro caso, os produtores se 
reuniram e formaram novas formas societárias ou consórcios rurais, no intuito de 
diminuir os custos da produção, no segundo fato, havendo a incidência da possi-
bilidade do condomínio de reserva legal, far-se-á a sua constituição pelos mesmos 
produtores rurais com a baliza dos órgãos ambientais competentes.

2.2 Condomínio Da Área De Reserva Legal

Inserida na tutela florestal tem-se a figura da Reserva Legal, que é “a área 
localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preser-
vação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conser-
vação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e 
ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas”15.  

Santos descreve que a reserva legal consiste em um instrumento legal, que 
tem por objetivo: 

“o uso sustentável dos recursos naturais; a conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos; a conservação da biodiversidade e o abrigo e proteção 
da fauna e flora, para conseguir assegurar o cumprimento do objetivo aclarado, 
impõe, ao proprietário rural, a obrigação de manter em sua propriedade, ou 
fora dela nos regimes de servidão, compensação e cotas16”.

A área de reserva legal recebeu na doutrina e jurisprudência várias nomen-
claturas17, estando intrinsecamente vinculada à propriedade, como descrito por 
Antunes: “...obrigação que recai diretamente sobre o proprietário do imóvel, in-
dependentemente de sua pessoa ou da forma pela qual tenha adquirido a proprie-
dade; desta forma ela está umbilicalmente ligada à própria coisa, permanecendo 
aderida ao bem18”.

Para a constituição da reserva legal em regime de condomínio entre mais 
de uma propriedade, deve-se respeitar o percentual legal em relação a cada imó-
vel, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas 
averbações referentes a todos os imóveis envolvidos, de acordo com os ditames 
estabelecidos no § 11 do artigo 16, da Lei n.º 4.771, de 1965.      

Podemos considerá-lo como um instrumento administrativo que foi instituí-
do pela Medida Provisória n.º 1956-50, de 26 de maio de 2000. Até então, inexis-
tia esse instrumento no contexto do Código Florestal Brasileiro nos parâmetros 
mencionados.

15  Inciso III do art. 1º da Lei n.º 4.771 de 1965. 
16  SANTOS, José Rogério. Os efeitos da reserva legal florestal sobre a propriedade rural e o meio ambiente. Disponível no 
site: http://www.portaldoagronegocio.com.br/index.php?p=texto&&idT=573.  Acesso em 31.03.07.  
17  Reserva legal, reserva florestal legal, reserva legal florestal. SILVA, Tatiana Monteiro Costa. Compensação de Reserva 
Legal. Direito ambiental, congresso internacional. BENJAMIM, Antonio Herman de Vasconcelos, (org.) São Paulo: Im-
prensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. 
18  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 536.  

Vol I-Profiss-book.indb   1148 5/14/08   9:48:12 AM



1149Teses de Profissionais / Independent Papers

Deve-se instaurar procedimento administrativo próprio para a constituição 
da reserva legal em regime de condomínio. Em alguns Estados brasileiros esse 
procedimento administrativo ocorre dentro do licenciamento ambiental de pro-
priedades rurais.  

O condomínio de reserva legal reaparece, novamente, no mesmo diploma 
florestal, em seu artigo 17, quando estabelece: 

“loteamentos de propriedades rurais, a área destinada a complementar o limite 
do percentual fixado na letra e no artigo antecedente, poderá ser agrupada 
numa só porção, na forma de condomínio entre os adquirentes”.  

O condomínio de reserva legal é um instrumento administrativo que possibi-
lita o uso alternativo do solo, com a supressão da área de reserva legal.19 Encontra-
se inserido no contexto do artigo 16 do Código Florestal, não aparecendo em 
nenhum outro dispositivo da referida norma florestal.

O art. 16, § 11 do Código Florestal, determinou três critérios bem especí-
ficos para o proprietário rural ou possuidor possa constituir a reserva legal em 
regime de condomínio. Primeiro possuir o percentual de reserva legal de acordo 
com o percentual de reserva legal onde se encontra inserido o imóvel, segundo a 
obrigatoriedade da averbação da área de reserva legal dos imóveis envolvidos no 
condomínio de reserva legal, e, por fim, a aprovação do condomínio pelo órgão 
ambiental estadual competente.

A observância do percentual da área de reserva legal na propriedade ou 
posse rural é imprescindível para a realização do condomínio de reserva legal. 
Exemplificando, caso o imóvel esteja inserido em área de cerrado localizado na 
Amazônia Legal, deverá ter o seu próprio percentual que é de 35% (trinta cinco 
por cento), para comportar a reserva legal do outro imóvel. 

Para a efetivação do condomínio de reserva legal é necessário a participação 
e aprovação do órgão ambiental estadual competente. É imprescindível a presença 
do órgão licenciador para a validação do condomínio de reserva legal, princi-
palmente entre propriedades particulares, até por que existe a necessidade de se 
averbar todas as matrículas envolvidas.

A análise do órgão ambiental competente deve ter como parâmetro os li-
mites do próprio conceito legal da área de reserva legal,20 devendo ainda ser 
considerados,21 os processos de aprovação, a função social da propriedade, os 
critérios e instrumentos do plano de bacia hidrográfica; o plano diretor municipal; 
o zoneamento ecológico-econômico; outras categorias de zoneamento ambiental; 
e proximidade com outra reserva legal, área de preservação permanente, unidade 
de conservação ou outra área legalmente protegida. 

19  Neste caso, ocorre exceção à regra com relação a figura da área de reserva legal, pois a propriedade que realiza o condo-
mínio não tem in loco a reserva legal, mas em outra propriedade, com a devida averbação a margem da matrícula, por isso, 
descrevemos que possibilita a abertura da área de reserva legal. 
20  Inciso III do art. 1º da Lei n.º 4.771/65. 
21  § 4º do art. 16 da Lei n.º 4.771/65. 
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A lei florestal foi bem clara ao determinar a participação do órgão ambiental 
estadual. É competência deste analisar qualquer processo que envolva a constitui-
ção de condomínio de reserva legal, sendo uma imposição legal.  

Ressaltamos que nesta figura administrativa não se aventam determinados 
critérios técnicos: físicos (mesma microbacia, etc.,) e temporais (passivo decor-
rente de desmate ocorrido até 14/12/98), como verificado em outros instrumentos 
administrativos do próprio Código Florestal, como a compensação da reserva le-
gal em todas as suas modalidades. 

É um instrumento administrativo que possibilita o uso alternativo do solo 
com a supressão da área de reserva legal em cada imóvel rural. A reserva legal não 
existirá na propriedade, mas em outro imóvel rural.

Destacamos o conceito de condomínio de reserva legal extraído do manual 
de orientação ao proprietário rural “a propriedade rural”:

“É a área destinada à reserva legal, instituída por mais de uma propriedade 
rural em regime de condômino. Neste caso, os proprietários que não possuem 
em seus imóveis o percentual mínimo de reserva legal, poderá em conjunto 
“adquirir um imóvel rural localizado na mesma bacia hidrográfica e destiná-lo 
a compensar as reservas de sua propriedades, respeitando o percentual mínimo 
em relação a cada imóvel, inclusive do imóvel adquirido para este fim, median-
te aprovação do órgão competente e as devidas averbações referentes a todos 
os imóveis”22.

Em que pese o conceito acima referendado mencionar o aspecto da “bacia 
hidrográfica para destinar a compensar as reservas de suas propriedades”, o Có-
digo Florestal em seu § 11 do art. 16 nada estabelece acerca do critério físico da 
bacia hidrográfica. 

Conforme a lei civil, o condomínio é o estado anormal da propriedade, por 
sua vez o condomínio de reserva legal é o estado anormal da área de reserva legal, 
com base na lei florestal, não existindo regras específicas para a sua realização.  

A sua constituição se dá com o direito de uso da limitação administrativa da 
área de reserva legal, ou seja, o condomínio de reserva legal será do percentual 
da área  reserva legal inserida em cada imóvel/propriedade rural ou posse rural. O 
uso da reserva legal dar-se-á de forma excepcional, desde que atendidos os requi-
sitos do condomínio de reserva legal.   

Vários questionamentos podem ser levantados, tais como: porque não se aven-
tou regras específicas para o condomínio de reserva legal na Lei n.º 4.771, de 1965, 
tais como: o condomínio fica gravado em caráter temporário ou definitivo; depois 
de averbado à margem da matrícula pode ser revertido; qual o prazo mínimo para a 
sua constituição; a questão da responsabilização; as áreas de posse podem realizar o 
condomínio de reserva legal, incide somente em áreas contíguas, pode ser realizado 
entre proprietários rurais diversas ou somente com o mesmo proprietário. 

22  Manual de orientação ao proprietário rural “a propriedade rural legal”. Disponível no site: http://www.ifc.org/ifcext/
spiwebsite1.nsf/0/E5D88BF12FDB20A685257230006A7545/$File/Manual_reserva_legal.pdf.  Acesso em 31/03/07. 
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O chefe de fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), 
Francisco Missias Lopes, argumenta sobre o assunto, que existem aspectos posi-
tivos e negativos na criação de condomínios de reserva legal: 

“ajuda na fiscalização porque em um só bloco de floresta, é muito mais fácil iden-
tificar a exploração, do que em várias áreas dispersas em cada espaço particular.  
Do ponto de vista da preservação ambiental e das espécies de fauna e flora da re-
serva, evitaria a interrupção de áreas de florestas, com existência de ilhas florestais 
de reservas, em meio a uma imensidão de campos e/ou agricultura.  As espécies de 
animais teriam condições ecológicas e espaço físico mais apropriado para sobre-
viverem e procriarem, além de ficarem mais protegidos da gana dos caçadores do 
que acontece atualmente nas reservas legais.  Contribui também para evitar as cos-
tumeiras invasões nas áreas de reserva legal. No centro sul do país, o condomínio 
de reserva legal vem recebendo a denominação de reserva legais em condomínio de 
preservação. Os pontos negativos ocorrem  quanto a falta de uma cobertura vegetal 
em áreas contínuas de terras podem, por outro lado, acarretar danos irreversíveis 
à natureza.  Pode-se levar à morte mais rapidamente os cursos d’água existentes 
nas propriedades rurais, como também prevê a possibilidade de levar à extinção de 
algumas espécies de fauna que existem em ambientes restritos da Amazônia e que 
não se adaptariam para sobreviver em outros habitats”23. 

Assim, o “condomínio de reserva legal pode ser implementado entre vários 
proprietários, visando a criação e manutenção de grandes bolsões de biodiversi-
dade espalhados por microbacias hidrográficas”24. 

Segundo Antonio Fernando Pinheiro Pedro, a proteção do recurso florestal 
na propriedade rural ganha força com a constituição dos condomínios de reserva 
legal já que: 

“com a criação de condomínios de reserva legal, o agricultor continuará sendo 
responsável pela preservação do seu percentual de reserva legal, só que dentro 
de um condomínio criado para este fim e dentro de uma área totalmente des-
tinada a proteger a flora e fauna regionais, garantindo sua preservação, bem 
como, sua biodiversidade25”.

Essas respostas podem ser solucionadas quando os Estados legislarem concor-
rentemente sobre a matéria, atendendo as suas realidades, peculiaridades e vocações. 

2.3 Diferença Entre Condomínio Da Área De Reserva Legal Com A Compensação Da 
Área De Reserva Legal Extrapropriedade E A Servidão Florestal

Após análise minuciosa do dispositivo legal, precisamente do § 5º do artigo 
44 do Código Florestal, se verifica a compensação extrapropriedade, que sinaliza 

23  Idem. 
24  PEDRO, Antonio Fernando Pinheiro, 2004. http://www.fao.org/DOCREP/006/AD399S/AD399s10.htm. Acesso no dia 
10/09/2006 às 22:38.
25  Idem. 
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a implementação da compensação, mediante o arrendamento de área sob o regime 
de servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas, assim descrita: 

“Art. 44...
§ 5º A compensação de que trata o inciso III deste artigo deverá ser submetida 
à aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, e pode ser implemen-
tada mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou re-
serva legal, ou aquisição de cotas de que trata o art. 44-B”.

A compensação extrapropriedade possibilita a compensação de área de re-
serva legal em outra propriedade rural particular que não seja em unidade de 
conservação ou por meio da servidão florestal e da cota de reserva florestal. Ou 
seja, o proprietário rural ou possuidor não utilizará os instrumentos operacionais 
da compensação da área de reserva legal expressos no artigo 44-A e 44-B da lei 
florestal, quais sejam: a servidão florestal, a cota de reserva legal para proceder à 
compensação da área de reserva legal degradada de seu imóvel rural. 

Para tanto, a propriedade rural que receber a compensação de área de reserva 
legal deficitária de outro imóvel precisa obrigatoriamente ter o seu próprio per-
centual da área de reserva legal, sem o qual não poderá proceder a compensação. 

Além dessa condição, a propriedade rural deverá observar os pressupostos 
ou requisitos legais do inciso III do artigo 44, quais sejam: outra área equivalente 
em importância ecológica, pertencer ao mesmo ecossistema, localizar-se na mes-
ma microbacia, como também o aspecto do limite temporal.

É o caso, por exemplo, do proprietário rural que possui duas propriedades 
não contíguas, mas que estão inseridas no mesmo ecossistema e na mesma mi-
crobacia. A propriedade “A” está totalmente “aberta” sem a área de reserva legal, 
ao contrário da situação da propriedade “B”, que tem o seu próprio percentual da 
área de reserva legal, possuindo, ainda, excedente ou área remanescente da área 
de reserva legal. Desse modo, se a propriedade “A” suprimiu a área de reserva le-
gal antes de 1998, poderá compensar na propriedade “B” a totalidade da sua área 
de reserva legal degradada, para tanto o imóvel rural receptor, além de possuir a 
sua própria área de reserva legal, deverá possuir excedente ou remanescente que 
comporte a área de reserva legal da propriedade “A”.

Os contornos dessa modalidade compensatória extrapropriedade não ficou 
preciso sob os aspectos definidores de seus limites e possibilidades. Na prática há 
confusão com outro instrumento da própria lei florestal, o “condomínio da área de 
reserva legal.” O condomínio da área de reserva legal foi instituído no artigo 16, 
§11 do Código Florestal, já transcrito acima.

Na realidade, quando se concretiza a compensação da área de reserva legal 
extrapropriedade, está se formando um condomínio de reserva legal. Assim, dian-
te desse contexto, existe o “condomínio legal” e o “condomínio real” da área de 
reserva legal. O primeiro consistindo nos elementos legais do dispositivo do § 11 
do artigo 16, com natureza e características próprias, e o segundo considerando a 
formação de condomínio de áreas de reserva legal por meio da compensação da 
área de reserva legal extrapropriedade. 
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A reserva legal em condomínio se assemelha também a servidão florestal, 
que “é um espaço de proteção semelhante à reserva legal, mas que, ao contrário 
desta, não possui caráter impositivo, mas sim facultativo”26. 

Incidindo a hipótese do § 11 do artigo 16, da Lei nº 4.771, de 1965, com a 
devida aprovação do órgão ambiental competente, impõe aos condôminos, ou ao 
proprietário do imóvel, direito subjetivo assegurado. 

A compensação de reserva legal requer critérios temporais e físicos, o mes-
mo não ocorrendo com o condomínio de reserva legal, conforme os parâmetros 
delineados no § 11 do art. 16. Não obstante, podemos levantar algumas compa-
rações entre os dois instrumentos administrativos, inicialmente indagando sobre 
a forma disfarçada do condomínio de reserva legal em compensação de reserva 
legal?

Ao se realizar condomínio de reserva legal formam-se ilhas de reserva legal 
ou grandes bolsões de biodiversidade, o mesmo ocorrendo com a compensação de 
reserva legal que também forma grandes espaços protegidos.

Em ambas as hipóteses as propriedades deixam de ter em suas áreas os per-
centuais de reserva legal previstos em lei, para estabelecê-la em local distinto, em 
área contígua ou não.

Muitos aspectos acerca da reserva legal em condomínio são desconhecidos e 
a falta de socialização, publicação e regulamentação27 desse instrumento adminis-
trativo é ponto a ser discutido e superado para avançarmos com a tutela florestal 
no Brasil. 

3. COMPETêNCIA CONCORRENTE LEGISLATIVA EM MATéRIA FLORESTAL 

Incide a competência concorrente na utilização do condomínio de reserva 
legal, como em qualquer outro instrumento compensatório do Código Florestal. 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 24, estabeleceu a competência con-
corrente entre a União, Estado e Distrito Federal. Desta forma, os Estados podem 
e devem legislar sobre assuntos peculiares e que dizem respeito à sua realidade, 
desde que não contrarie as normas gerais, na missão de preservar e recuperar o 
meio ambiente.

O tema “florestas” é tratado no art. 24, inciso VI da Lei Maior, que aborda 
a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, como bem argu-
menta Giuliano Deboni: 

“a União é assegurada a prerrogativa de produção de normas gerais deixando 
aos demais entes da federação a competência suplementar. Ou seja, cabe à le-
gislação federal abarcar princípios e regras de condução da questão ambiental 

26  CUNHA, Paulo Roberto. Servidão Florestal – Comentários ao artigo 44-A do Código Florestal. Código Florestal: 40 
anos (II) In: Revista de Direitos Difusos. Ano VI. Vol. 32. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin; MACHADO, Paulo 
Afonso Leme (coord). São Paulo: IBAP e APRODAB, 2005.  
27  Os Estados de Mato Grosso do Sul e do Paraná regulamentaram o condomínio de reserva legal em seus respectivos 
territórios.  
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do País, que deve ser especificada pelos Estados, Distrito Federal e Municí-
pios... Deve a União evitar, assim, o estabelecimento de regras casuísticas, es-
pecíficas ou exemplificativas, para não exceder ao limite da principiologia”28.

Ainda que exista conflito, no ordenamento jurídico, quanto à questão do 
que sejam normas gerais, a legislação complementar e a supletiva, a Constituição 
estabelece, claramente, a repartição vertical, dando à União o poder de fixar nor-
mas gerais, cabendo aos Estados a legislação complementar, sem excluir, todavia, 
a legislação supletiva. Esclarece o texto que a inexistência de lei federal confere 
competência plena aos Estados e, quando de sua superveniência, a lei estadual 
perderá a eficácia naquilo que lhe for contrário (§§1º, 2º, 3º e 4º do art. 24).29 

Na esfera de sua competência, os Estados, o DF e os Municípios poderão 
elaborar normas supletivas e complementares, e estabelecer padrões relacionados 
à gestão florestal sob sua jurisdição.30

Giuliuano Deboni, já mencionado, específica, particularmente em relação à 
Reserva Florestal Legal:

“as normas relativas à reserva florestal legal foram instituídas pela União 
Federal e apresentam caráter geral. Cabe, portanto, aos demais entes da fe-
deração (aos municípios também, se for assunto de interesse local), apenas 
torná-las mais severas, mas não abrandá-las, sob pena de afastar-se do objeto 
principal: a preservação do meio ambiente”31. 

José Afonso da Silva aborda a competência ambiental, ressaltando a compe-
tência dos Estados legislarem sobre a matéria: 

“A União já expediu, como vimos, várias leis de política e diretrizes gerais 
sobre a matéria, tais como o Código Florestal (Lei 4.771/65), a lei que dispõe 
sobre a proteção à fauna (Lei 5.197, de 1967), lei que instituiu a Política Na-
cional do Meio Ambiente (Lei 6.938 de 1981),...entre outras, que não excluem 
a competência suplementar dos Estados na matéria. Ao contrário, pressupõem 
o exercício dessa competência, às vezes até mencionando-a expressamente, 
como é o caso do § 1º do art. 6º da Lei 6.938/81, onde se estatui que os Esta-
dos, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão 
norma supletivas e complementares e padrões relacionados ao meio ambiente, 
observados os que forem os estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente32”.

Mesmo existindo a competência suplementar e complementar dos Estados, 
é importante destacar a sua competência legislativa plena sobre o meio ambiente, 

28  DEBONI, GIULIANO. Competência legislativa e administrativa, áreas de preservação permanente e reserva legal. Texto 
extraído do Jus Navegandi: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6718.
29  GONÇALVES, Manoel. Curso de Direito Constitucional. Saraiva: São Paulo, 1990, p. 50.
30  § 2º do art. 2º da Lei n. 11.284 de 2006.
31  DEBONI, GIULIANO. Competência legislativa e administrativa, áreas de preservação permanente e reserva legal. Texto 
extraído do Jus Navegandi: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6718. 
32  SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003.
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incluindo o recurso natural “florestas”, uma vez que o próprio § 3º do artigo 24 da 
Constituição Federal possibilita tal condição, ou seja, inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender 
a suas peculiaridades. 

Os Tribunais já vêm decidindo a competência dos Estados para legislarem 
sobre florestas, conforme se vê no arresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Conflito de Normas – Inexistência – Norma Especial que se Compatibiliza 
com Preceito Gral Contido na Norma Federal. O disposto no artigo 19, § 1º da 
Lei Estadual nº 10.561/91 não conflitua com o preceito contido no artigo 21, 
parágrafo único , do Código Florestal. Trata-se aquela lei especial, compatí-
vel com o tratamento genérico da norma federal. Recurso improvido (Resp nº 
246.531/MG. 1ª Turma. Data da decisão: 13/3/2001.DJU: 11/06/2001. P. 108. 
Relator Garcia Vieira)33”.   

Constituído o condomínio de reserva legal forma-se uma área ambiental-
mente protegida, consistindo em grandes mosaicos de biodiversidade, isentando-
se o proprietário rural do Imposto Territorial Rural (ITR).

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

Alguns aspectos abordados nesta tese merecem destaque, quais sejam:

4.1 O condomínio da lei civil trata do direito de propriedade, relação jurídica en-
tre indivíduos, diferentemente do condomínio de reserva legal, que incide numa 
limitação administrativa da lei florestal, conhecida como área de reserva legal, 
sendo, portanto, bem difuso e indisponível, conforme estabelece a Constituição 
Federal de 1988.   

4.2 O Código Florestal não trouxe regras claras e específicas sobre o condomínio 
de reserva legal, somente os parâmetros definidos no § 11 do artigo 16.   

4.3 Os parâmetros legais para a utilização do condomínio de reserva legal dar-se-
á quando os Estados legislarem concorrentemente sobre a matéria, atendendo as 
suas peculiaridades, realidades e vocações. 

4.4 A área de reserva legal em regime de condomínio possibilita o uso alternativo 
do solo com a abertura de novas áreas de reserva legal, desde que respeitados os 
limites delineados no § 11 do art. 16 da Lei n.º 4.771, de 1965.

33  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 511.  
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1. INTRODUÇÃO

O presente ensaio objetiva lançar alguns argumentos em defesa da legitimi-
dade ativa da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública na tutela 
de interesses difusos (além dos interesses coletivos em sentido estrito e dos inte-
resses individuais homogêneos), notadamente no caso da proteção do ambiente. 
Há um debate “efervescente” sobre a questão impulsionado, especialmente, pela 
recente inclusão da Defensoria Pública no rol dos entes legitimados para a pro-
positura da ação civil pública, através da Lei 11.448/07 que alterou a redação do 
art. 5º da Lei 7.347/85, bem como pela Ação Direta de Inconstitucionalidade N. 
3.943, interposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(CONAMP) contra o referido dispositivo, já com parecer do Procurador-Geral da 
República pela sua inconstitucionalidade. Para tecer a defesa da legitimidade jurí-
dico-constitucional da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública 
ambiental, far-se-á uma análise da doutrina e da jurisprudência contemporâneas, 
especialmente com base na teoria dos direitos fundamentais. 

2. A QUEM PERTENCE O AR QUE RESPIRO? DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS,  
ACESSO À JUSTIÇA E PROTEÇÃO DO AMBIENTE

Nossa época, já tivemos oportunidade de ver, traz prepotentemente ao palco 
novos interesses “difusos”, novos direitos e deveres que, sem serem públicos 
no senso tradicional da palavra, são, no entanto, coletivos: desses ninguém é 
titular, ao mesmo tempo que todos os membros de um dado grupo, classe, ou 
categoria, deles são titulares. A quem pertence o ar que respiro?.1

1  CAPPELLETTI, Mauro. “Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil”. In: Revista de Processo, Ano 
II, N. 5, Jan/Mar, 1977, p. 135.
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O surgimento dos direitos transindividuais coloca novos desafios para o jurista 
contemporâneo. Em vista de uma sociedade de relações massificas, o Direito aban-
dona sua concepção liberal-individualista para conceber cada vez mais demandas 
sociais de natureza plural e coletiva. No intuito de caracterizar a nova ordem de 
direitos e interesses de natureza transindividual, é oportuna a leitura dos textos de 
CAPPELLETTI, que, já em meados da década de 70, diagnosticava a emergên-
cia das relações massificadas em nossas comunidades, destacando-se o seu célebre 
questionamento que caracteriza a natureza difusa do direito ao ambiente e elucida a 
respeito dessa nova ordem de valores coletivos: “a quem pertence o ar que respiro?”. 
Os exemplos mais importantes dos direitos transindividuais estão na defesa do con-
sumidor (art. 5º, XXXII e art. 170, V) e na tutela do ambiente (art. 225 e art. 170, 
VI), ambos integrantes do rol constitucional dos direitos fundamentais. 

Com tal quadro da realidade social (agora socioambiental!), ao processo ci-
vil cumpre ajustar-se aos novos direitos transindividuais a ponto de garantir a sua 
tutela adequada e efetiva.2 O processo civil, nesse caminhar, passa a estabelecer 
um diálogo franco e aberto com a Constituição, e especialmente com a teoria dos 
direitos fundamentais, sem nunca perder de vista a natureza de “instrumento” das 
normas processuais para com o direito material. A efetivação dos direitos e a paci-
ficação social são o verdadeiro “fim” das normas processuais. Como instrumento 
ou meio de realização do direito material, o processo não pode opor barreiras 
formais à concretização dos direitos, especialmente quando estiverem em causa 
direitos fundamentais, sempre em vista da garantia constitucional do acesso à 
justiça3, da garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional 
(art. 5º, XXXV) e do direito fundamental a uma tutela jurisdicional efetiva4. Tal 
perspectiva pode ser verificada a partir da criação de técnicas processuais adequa-
das e necessárias a uma tutela jurisdicional efetiva, como, por exemplo, a inversão 
do ônus da prova nos processos coletivos de matéria ambiental e de consumo, a 
criação de um código de processo coletivo5, a ampliação da legitimidade ativa 
para a propositura da ação civil pública e dos demais instrumentos de tutela cole-
tiva (como ocorrido com a ampliação recente do rol do art. 5º da Lei 7.347/85). 
Nesse horizonte, também se destaca uma atuação mais ativa do Poder Judiciário 
quando estiverem em litígio direitos fundamentais. Tal se dá em razão dos deveres 
de proteção conferidos ao Juiz e aos Tribunais, que passam a atuar na condição de 
“guardiões” dos direitos fundamentais, e não apenas como “bocas da lei”.

O acesso à justiça no âmbito dos direitos transindividuais pode ser instrumenta-
lizado tanto através de instituições estatais (Defensoria Pública, Ministério Público ou 

2  Nesse sentido, MAZZILLI revela a necessidade de a ordem jurídica reconhecer que o acesso individual dos lesados à 
justiça seja substituído por um processo coletivo, apto a conduzir a uma solução mais eficiente da lide. MAZZILLI, Hugo 
Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 44.
3  Cfr., na mesma perspectiva, MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 4.ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 32
4  Nessa linha, cfr. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 113.
5  Cfr. o Código Modelo de Processos Coletivos, editado pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, no ano de 
2004, que foi elaborado, entre outros, pelos seguintes juristas brasileiros: Ada Pellegrinni Grinover, Aluisio Gonçalves de 
Castro Mendes, Antonio Gidi e Kazuo Watanabe. 
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outros entes públicos) como através de atores privados, como as associações civis de 
defesa ecológica (com manuseio da ação civil pública) ou mesmo os cidadãos indivi-
dualmente (como ocorre no caso da tutela ambiental viabilizada pela ação popular e 
pelas ações que tutelam os direitos de vizinhança). É importante sempre ter em conta 
a dimensão política e democrática da garantia constitucional do acesso à justiça, em 
razão de que a via judicial também é uma instância de atuação política e exercício da 
cidadania. Nesse contexto, o próprio papel do Estado, e especialmente do Poder Judi-
ciário, deve estar ajustado à salvaguarda dos direitos fundamentais. Há que se abrir as 
portas dos Tribunais aos direitos transindividuais e garantir o acesso à justiça, mate-
rializando tais direitos no “mundo da vida”. E, para tanto, deve-se defender a idéia em 
torno de um acesso à justiça “substancial”, e não apenas “formal”, com a implementa-
ção de técnicas processuais capazes de “levar a sério” os direitos transindividuais.6 

A consolidação dos interesses ditos transindividuais (ou seja, aqueles ati-
nentes a toda coletividade), como assevera BOLZAN DE MORAIS, é uma das ca-
racterísticas marcantes do Direito contemporâneo, já que tais interesses, por seus 
vínculos com categorias inteiras de indivíduos, passam a exigir novos arranjos nas 
relações entre Estado e Sociedade, bem como um reposicionamento teórico da 
ciência jurídica. Nesse ponto, destaca o autor que a atenção volta-se, em especial, 
para os direitos coletivos e difusos, que encontram nos problemas ambientais um 
exemplo particularmente ilustrativo e bem acabado, e não mais para as questões 
individuais que sempre caracterizaram a tradição do direito liberal.7 Como en-
frentamento da tradição do direito liberal, BOLZAN DE MORAIS destaca que os 
direitos transindividuais implicam a transposição do paradigma jurídico clássico, 
marcado por uma concepção eminentemente individualista, já que se referem a 
um “conjunto inapreensível quantitativamente e que, projetando-se ao infinito, 
pode significar o interesse da espécie humana em sua própria manutenção e, qua-
litativamente, representam a reversão completa do quadro de paixões e interesses 
propostos nos últimos séculos por toda uma visão utilitária de mundo”.8

6  De modo a caracterizar a recepção e positivação dos direitos transindividuais (ou coletivos em sentido amplo) no âmbito 
do ordenamento jurídico brasileiro, merece registro a classificação e conceituação apresentada pelo Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/90) no parágrafo único do seu art. 81, a qual será tomada como referência no presente trabalho: 
a) interesses ou direitos difusos – assim entendido os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; b) interesses ou direitos coletivos – assim entendidos 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; c) interesses ou direitos individuais homogêneos – assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. 
7  MORAIS, José Luis Bolzan de. “O surgimento dos interesses transindividuais”. In: Revista Ciência e Ambiente - Univer-
sidade Federal de Santa Maria, n. 17, Jul-dez/1988, p. 07. 
8  MORAIS, José Luis Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o Estado e o Direito na ordem contem-
porânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 226. No mesmo sentido, BENJAMIN acentua com propriedade em 
alentado artigo sobre a nova feição do Direito (material e processual) e a ruptura com sua veste liberal-invidividualista 
impulsionadas pela proteção do ambiente e defesa dos consumidores, destacando que o “individualismo, com a sua tônica 
no homem isolado e na presunção de igualdade, não só deu ensejo às ficções jurídicas mais diversas – entre elas a garantia 
“passiva” do acesso à justiça -, como podou, disfarçada ou abertamente, a tutela da supra-individualidade. O laissez-faire 
jurídico condenou os interesses e direitos meta-individuais a uma camisa de forças injustificável, satisfazendo-se com o 
massacre de tudo o que não fosse egoisticamente reduzido ou reduzível à pequenez do indivíduo”. BENJAMIN, Antônio 
Herman. “A insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a libertação 
judiciais do ambiente e do consumidor”. In: Textos “Ambiente e Consumo”, Volume I. Lisboa: Centro de Estudos Jurídi-
cos, 1996, p. 288.
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Com relação especificamente aos direitos difusos e coletivos, CAPPEL-
LETTI pontua que a sua caracterização demarca uma verdadeira “revolução” no 
âmbito do processo civil, mais especificamente em relação ao acesso à justiça 
(por exemplo, dos consumidores e dos movimentos ecológicos), determinando 
a reformulação das noções tradicionais básicas do processo civil e do papel dos 
tribunais.9 O jurista italiano destaca a existência de três “ondas” que expressam 
a evolução do acesso à justiça, sendo caracterizadas, respectivamente, pela: 1) 
assistência judiciária para os pobres; 2) representação dos interesses difusos; e 
3) efetividade dos mecanismos de acesso à justiça.10 A terceira onda aponta para 
a necessidade de criação e estruturação de instituições estatais com tal missão 
constitucional (ex. implementação e aparelhamento da Defensoria Pública para a 
tutela dos direitos da população carente), de instrumentos de prevenção de litígios 
e de técnicas processuais ajustadas à natureza dos direitos materiais (individuais e 
metaindividuais). Nesse quadrante, está também consubstanciada a novel garantia 
constitucional da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, CF).

A Constituição Federal de 1988, alinhada com tal “revolução” do proces-
so civil operado pela tutela coletiva, foi generosa com a tutela dos direitos tran-
sindividuais, consagrando instrumentos de acesso à justiça para a tutela de tais 
relações jurídicas, de modo a abrir as portas do Judiciário para a tutela de tais 
direitos. Nesse contexto, é importante destacar o lugar de destaque do Ministério 
Público (dos Estados, do Distrito Federal e da União) na tutela dos interesses 
transindividuais, em vista do papel constitucional de guardião dos direitos cole-
tivos e difusos que foi conferido à instituição, conforme dispõe o art. 129, III, da 
Constituição brasileira.11 Agora, também ganha destaque cada vez mais a atuação 
da Defensoria Pública (dos Estados, do Distrito Federal e da União) na tutela dos 
direitos transindividuais, e mesmo individuais homogêneos, tendo em vista ter 
sido sancionado recentemente diploma legislativo (Lei 11.448/07) que conferiu à 
instituição legitimação ad causam para a propositura de ação civil pública, alte-
rando dispositivo da Lei da Ação Civil Pública (art. 5º, da Lei 7.347/85). Tal mu-
dança legislativa acaba por forçar ainda mais a abertura do Judiciário às demandas 
coletivas, especialmente dos pobres do Brasil, garantindo a estes o acesso à justiça 
que até então lhes era negado em grande medida. A “terceira onda” apontada por 
CAPPELLETTI rompe com uma concepção apenas formal do acesso à justiça, 
voltando-se para a efetivação de tal acesso, o que demanda por novas formatações 
normativas tanto de natureza estrutural-organizacionais (ex. criação e estrutura-
ção da Defensoria Pública) quanto procedimentais (ex. inclusão da Defensoria 
Pública no rol dos entes legitimados à propositura da ação civil pública).

9  CAPPELLETTI; GARTH, “Acesso à justiça...”, p. 49.
10  CAPPELLETTI; GARTH, “Acesso à justiça...”, pp. 67-73.
11  Sobre a atuação do Ministério Público na tutela dos interesses difuso, cfr. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos inte-
resses difusos em juízo. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 68 e ss.
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3. O PAPEL CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA (PÓS-EC/45 E PÓS-LEI 
11.448/07) NA TUTELA E EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO AMBIENTE DA 
POPULAÇÃO BRASILEIRA POBRE

No País da malária, da seca, da miséria absoluta, dos menores de rua, do dra-
ma fundiário, dos sem-terra, há, por certo, espaço para mais uma preocupação 
moderna: a degradação ambiental.12

A Defensoria Pública exerce um papel constitucional essencial na tutela e im-
plementação dos direitos fundamentais de todas as dimensões ou gerações atinen-
tes à população carente, pautando-se, inclusive, pela perspectiva da integralidade, 
indivisibilidade e interdependência de todas elas.13 Assim, da mesma forma que a 
Defensoria Pública atua na tutela dos direitos liberais (ou de primeira dimensão), 
conforme se verifica especialmente no âmbito da defesa criminal, movimenta-se 
também, e de forma exemplar, no sentido de tornar efetivos os direitos sociais (ou 
de segunda dimensão), o que se registra nas ações de pedidos de medicamentos e 
pedidos de vaga em creche e escola contra o Estado. Nessa linha, com o surgimento 
dos direitos fundamentais de solidariedade (ou de terceira dimensão), como é o caso 
da proteção do ambiente, automaticamente a tarefa constitucional de zelar por eles é 
atribuída à Defensoria Pública, em razão de que à população pobre também deve ser 
garantido o desfrute de suas vidas em um ambiente saudável e equilibrado, e, por-
tanto, digno. As dimensões de direitos fundamentais, na sua essência, materializam 
os diferentes conteúdos integrantes do princípio da dignidade humana14, o qual se 
apresenta como o pilar da arquitetura constitucional e objetivo maior a ser persegui-
do na atuação da Defensoria Pública. Onde houver violação a direitos fundamentais 
e à dignidade da população carente, a Defensoria Pública estará legitimada constitu-
cionalmente para fazer cessar tal situação degradadora dos valores republicanos.

Para certificar o atual perfil constitucional da atuação institucional da Defen-
soria Pública no âmbito do Estado Socioambiental de Direito15 brasileiro, registra-

12  BARROSO, Luís Roberto. “Proteção do Meio Ambiente na Constituição Brasileira”. In: Revista Trimestral de Direito 
Público, n. 2. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 59.
13  Nesse prisma, merece destaque a Declaração e Programa de Ação de Viena (1993), promulgada na 2ª Conferência Mun-
dial sobre Direitos Humanos, a qual estabeleceu no seu art. 5º que “todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, 
interdependentes e inter-relacionados”, reconhecendo que as diferentes dimensões de direitos humanos conformam um 
sistema integrado de tutela da dignidade humana. Sobre o tema, cfr. WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 
São Paulo: Malheiros, 2006, 117-121; e SCHÄFER, Jairo. Classificação dos direitos fundamentais: do sistema geracional 
ao sistema unitário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
14  Sobre o princípio (e valor constitucional) da dignidade da pessoa humana, inclusive a considerar a dimensão ecológica 
da dignidade humana, cfr. a obra já clássica de SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos funda-
mentais na Constituição Federal de 1988. 5.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
15  Há inúmeras denominações para identificar a nova formatação jurídico-constitucional do Estado de Direito contempo-
râneo, especialmente em razão da sua tarefa e objetivo de proteger o ambiente. Entre diferentes denominações, destacam: 
Estado Constitucional Ecológico (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Estado Constitucional Ecológico e democra-
cia sustentada”. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, 
internacional e comparado. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, pp. 493-508); Estado de Bem-Estar Ambiental 
(PORTANOVA, Rogério. “Direitos humanos e meio ambiente: uma revolução de paradigma para o Século XXI”. In: 
BENJAMIN, Antônio Herman (Org.). Anais do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental - 10 anos da ECO-92: o 
Direito e o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde/Imprensa Oficial, 2002, pp. 
681-694);  Estado de Direito Ambiental (MORATO LEITE, José Rubens. “Estado de Direito do Ambiente: uma difícil 
tarefa”. In: MORATO LEITE, José Rubens (Org.). Inovações em direito ambiental. Florianópolis: Fundação Boiteux, 
2000, pp. 13-40).
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se a sua recente inclusão no rol dos entes legitimados para a propositura da ação 
civil pública (art. 5º da Lei 7.347/85, com redação dada pela Lei 11.448/07). Tal 
mudança legislativa transpõe para o plano infraconstitucional o novo perfil dado 
à Defensoria Pública a partir da Reforma do Poder Judiciário, levada a cabo atra-
vés da Emenda Constitucional n. 45/200416, a qual fortaleceu a sua dimensão 
jurídico-constitucional no Estado de Direito brasileiro. A ampliação da autonomia 
institucional (funcional, administrativa e financeira) conferida à Defensoria Públi-
ca pelo texto constitucional17 reflete justamente na tutela do direito ao ambiente, 
pois permite a sua maior liberdade de atuação nas demandas contra o Estado, 
de modo a corrigir ações ou omissões estatais degradadoras do ambiente, não 
obstante também poder atuar em face de poluidores privados. E, nesse prisma, 
o reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública para a propositura da 
ação civil pública força ainda mais a abertura das portas do Poder Judiciário às 
demandas coletivas dos pobres do Brasil (no que tange aos seus interesses indi-
viduais homogêneos, coletivos em sentido estrito e difusos), ampliando e garan-
tindo o seu acesso à justiça. Como assevera MARINONI, “quanto mais se alarga 
a legitimidade para a propositura dessas ações, mais se intensifica a participação 
do cidadão – ainda que representado por entidades – e dos grupos no poder e na 
vida social”.18

Assim, da mesma forma como ocorria anteriormente em face dos direitos li-
berais e dos direitos sociais, hoje a atuação da Defensoria Pública está atrelada de 
forma indissociável à tutela dos direitos difusos, dentre os quais desponta como 
paradigma a proteção do ambiente (art. 225 da Lei Fundamental brasileira)19. A 
nova missão constitucional, como referido em passagem anterior, encontra a sua 
legitimidade na própria tese da interdependência e indivisibilidade dos direitos 
fundamentais, bem como no direito fundamental da população carente a viver 
em um ambiente saudável. O enfrentamento da degradação ambiental, conjunta-
mente com a tutela dos direitos sociais, é uma das missões constitucionais mais 
importantes conferidas à “instituição cidadã”, valendo-se, para cumprir com tal 
objetivo e dever constitucional, tanto de uma atuação jurídico-processual indivi-
dual quanto coletiva (judicial ou extrajudicial). Para além da promoção de ações 

16  No sentido de aprofundar ainda mais o processo constitucional de fortalecimento da Defensoria Pública, tramita no 
Congresso Nacional a PEC 487, de autoria do Ex-Deputado Federal Roberto Freire (PPS-PE), bem como o seu substitutivo 
proposto pelo Governo Federal (PEC 144).
17  Com base em tal entendimento, CUNHA JÚNIOR assevera que a atribuição às Defensoria Públicas Estaduais, no plano 
constitucional, de autonomia funcional, administrativa e financeira, diante do novo § 2º acrescido ao art. 134 da nossa Lei 
Fundamental, representa manifesto compromisso do Estado brasileiro no tocante ao seu dever constitucional de garantir o 
direito fundamental de acesso à justiça das pessoas desprovidas de recursos financeiros. Como pontua o autor, “as Defen-
sorias Públicas revelam-se como um dos mais importantes e fundamentais instrumentos de afirmação judicial dos direitos 
humanos e, consectariamente, de fortalecimento do Estado Democrático do Direito, vez porque atua como veículo das rei-
vindicações dos segmentos mais carentes da sociedade junto ao Poder Judiciário, na efetivação e concretização dos direitos 
fundamentais”. CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. Salvador: Editora Juspodivm, 2008, p. 979.
18  MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 199. 
19  Nessa perspectiva, de forma exemplar, a lei que criou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Lei Complementar 
n.º 988, de 09 de janeiro de 2006) elencou, entre as suas atribuições institucionais, a promoção da: “tutela dos direitos 
humanos em qualquer grau de jurisdição, inclusive perante os sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos” 
(art. 5º, VI, “b”), “tutela do meio ambiente, no âmbito de suas finalidades institucionais” (art. 5ª, VI, “e”) e “ação civil 
pública para tutela de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo” (art. 5ª, VI, “g”).
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individuais de direitos de vizinhança e ações populares, ou mesmo de ação civil 
pública em defesa de associações civis de proteção do ambiente desprovidas de 
recursos econômicos (como ocorre comumente, por exemplo, com associações 
de bairro), a Defensoria Pública dispõe hoje da ação civil pública para tutelar o 
direito fundamental ao ambiente da população carente de forma coletiva, poten-
cializando tal defesa e a ampliando o acesso de tais pessoas à justiça20, em sintonia 
com o caminhar da melhor e mais arejada doutrina processual e constitucional.

A Defensoria Pública, nessa perspectiva, está perfeitamente legitimada a 
atuar como “guardiã” do direito fundamental ao ambiente na ordem jurídico-
constitucional brasileira (art. 225, caput e § 1º, da CF/88). Tal tarefa constitucio-
nal conferida à Defensoria Pública ganha ainda maior relevância quando está em 
causa a proteção de um patamar mínimo de qualidade ambiental, sem o qual a 
vida humana não pode se desenvolver com dignidade. Infelizmente, tal “retrato” 
de degradação ambiental é perfeitamente enquadrado nos grandes centros urba-
nos, onde uma massa expressiva da população carente é comprimida a viver pró-
xima a áreas poluídas e degradadas (ex. próximas a lixões, pólos industriais, rios e 
córregos poluídos, encostas de morros sujeitas a desabamentos, etc.). A Defenso-
ria Pública, diante de tal contexto, deve movimentar-se na defesa de tais cidadãos, 
fazendo com que seja garantido a eles um padrão mínimo de qualidade ambiental 
no local onde trabalham e sediam, de um modo geral, as suas existências. 

4. A LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL

4.1 A legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública 
ambiental como corolário do acesso à justiça da população pobre e do “estado da 
arte” do pensamento jurídico-processual contemporâneo

A abertura das “portas” do Poder Judiciário, alinhado com as garantias cons-
titucionais do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV) e da inafastabilidade do controle 
jurisdicional (art. 5º, XXXV), toma o rumo traçado pelo espírito democrático-
participativo da nossa Lei Fundamental de 1988. E tal “abertura de portas”, am-
pliando o acesso das pessoas, especialmente daquelas que antes não ingressavam 
nas nossas Cortes de Justiça por impossibilidade econômica e técnica, está dire-
tamente relacionada à legitimidade para a propositura de ações judiciais, além, é 
claro, de outras questões estruturais e organizacionais do nosso sistema de justiça. 
A partir do enfoque da instrumentalidade do processo, DINAMARCO defende a 

20  Para a superação do modelo clássico “assistencialista” da garantia constitucional de “assistência jurídica integral e 
gratuita” (art. 5º, LXXIV), deve-se tomar hoje o acesso à justiça, especialmente para o caso das pessoas pobres, não como 
mero “favor” ou “benefício” prestado pelo Estado brasileiro, mas sim como dever constitucional estatal e, acima de tudo, 
como direito subjetivo do indivíduo que se encontrar em tal situação de carência, capaz de obrigar judicialmente o Estado a 
lhe garantir tal serviço essencial ao exercício dos seus direitos fundamentais e dignidade. De acordo com tal entendimento, 
cfr. ALVES, Cleber Francisco. Justiça para Todos! Assistência Jurídica Gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 264; e BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucio-
nais: o princípio da dignidade humana. 2.ed. Rio de Janeiro/São Paulo/Recife: Renovar, 2008, p. 325. 
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modificação do sistema processual de modo a torná-lo aberto ao maior número 
possível de pessoas. Pela trilha instrumentalista, o sistema processual deve ado-
tar técnicas capazes de “dotar o processo de maior carga de utilidade social e 
política”.21 Através de instrumentos como o mandado de segurança coletivo e a 
ação civil pública, amplia-se a via de admissão em juízo e, conseqüentemente, o 
acesso à justiça, permitindo a abertura do sistema, de modo proporcionar benefí-
cios a indivíduos e grupos sociais.22

O reconhecimento da legitimidade ativa da Defensoria para a propositura da 
ação civil pública ruma nessa direção, consolidando entendimento doutrinário e ju-
risprudencial23.  Alinhados a tal compreensão, DIDIER e ZANETI acentuam que a 
nova redação conferida ao art. 5º da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), deter-
minada pela Lei 11.448/07, prevendo expressamente a legitimidade ativa da Defen-
soria Pública (art. 5º, II) para a propositura da ação civil pública, atende à evolução 
da matéria, de modo a democratizar a legitimação, bem como revelar a tendência 
jurisprudencial que já se anunciava.24 Na mesma linha processual-constitucional, 
CASTRO MENDES, ao referir o “espírito” subjacente à inclusão da Defensoria Pú-
blica como legitimado ativo para a propositura da ação civil pública no Anteprojeto 
do Código Brasileiro de Processos Coletivos, destaca que o caminho trilhado foi no 
sentido de democratizar o acesso à justiça, fortalecendo as ações coletivas a partir 
da ampliação do rol de legitimados, de modo a romper com os sistemas tradicionais 
que procuram atribuir com certa exclusividade tal legitimidade.25

A legitimidade define “quem” pode atuar em juízo na tutela de determinado 
direito material. Por vezes, como ocorre comumente nas ações coletivas, não há 
identidade entre “quem” atua em juízo na defesa de determinado direito e o “ti-
tular” do direito em si. Em que pese a divergência doutrinária a respeito da natu-
reza de tal legitimidade26, há a chamada por alguns de legitimação extraordinária 

21  DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13.ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 362
22  DINAMARCO, “A instrumentalidade do processo...”, p. 331.
23  “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. INTERESSE. CONSUMIDORES. A Turma, 
por maioria, entendeu que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa do interesse de 
consumidores. Na espécie, o NUDECON, órgão vinculado à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por ser órgão 
especializado que compõe a administração pública direta do Estado, perfaz condição expressa no art. 82, III, do CDC” 
(REsp 55.111/RJ, Rel. Min. Castro Filho, julgado em 05.09.2006).
24  DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual. Volume 4 (Processo Coletivo). Salvador: Edi-
tora Juspodivm, 2007, p. 219. 
25  CASTRO MENDES, Aluisio Gonçalves de. “O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão geral 
e pontos sensíveis”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; CASTRO MENDES, Aluisio Gonçalves de; WATANABE, Kazuo 
(Coords.). Direito processual coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 23. No mesmo sentido, cfr. MIRRA, Álvaro Luiz Valery. “Associações civis e a defesa dos interesses 
difusos em juízo: do direito vigente ao direito projetado”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; CASTRO MENDES, Aluisio 
Gonçalves de; WATANABE, Kazuo (Coords.). Direito processual coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Proces-
sos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 116.
26  Há, por certo, três correntes doutrinárias a respeito da legitimação ad causam nas ações coletivas. Em síntese, a primeira 
corrente defende a tese da substituição processual (legitimação extraordinária), de modo que a parte legitimada para a 
propositura da ação não se sub-roga na condição de titular do direito material defendido. A segunda corrente, por sua vez, 
adotada por MANCUSO (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceitos e legitimação para agir. 4.ed. 
São Paulo: RT, 1997, p. 204.), faz uma leitura ampla do art. 6º do CPC, defendendo a legitimação ordinária da parte em ra-
zão de que estaria agindo, não por substituição processual, mas em defesa própria de seus objetivos institucionais. Por fim, 
há o entendimento formatado por NERY JR (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil 
anotado. 2.ed. São Paulo: RT, 1996, p. 1414), com base na doutrina alemã (Prozessführungrecht), a respeito da legitimação 
autônoma, ou seja, o “direito de conduzir o processo” conferido ao ente legitimado.
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por substituição processual27, diferentemente da legitimação ordinária (art. 6º do 
CPC), que é a regra nas ações individuais e caracteriza-se pela identidade entre o 
autor da ação e o titular do direito. De certa forma, quanto maiores e em maior nú-
mero forem os canais de acesso ao sistema de justiça, especialmente para o caso 
das demandas coletivas, com a descentralização de tal “poder” e a atribuição de 
tal função a um maior número de instituições públicas (como o Ministério Público 
e a Defensoria Pública) e a instituições privadas (como as associações civis ou 
mesmo o próprio cidadão), maiores serão as chances de que as violações a direitos 
transindividuais alcancem o Poder Judiciário e, conseqüentemente, melhores as 
condições para a sua efetividade.

No entanto, na contramão da História e de forma contrária à evolução da 
matéria processual-constitucional, por fundamentos que mascaram pretensões 
puramente corporativas, tramita no Supremo Tribunal Federal a ADIN 3.943, que 
contesta a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura da ação civil 
pública, interposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 
- CONAMP, já com parecer favorável do Procurador-Geral da República. A exclu-
são da Defensoria Pública do rol dos entes legitimados para a propositura da ação 
civil pública, como pregado por alguns para o caso dos direitos difusos, como é 
o caso da proteção do ambiente28, segue o caminho inverso do ideal democrático-
participativo e da ampliação do acesso à justiça, pois pretende concentrar, e não 
descentralizar, tal “poder” de intervenção judicial em questões atinentes a inte-
resses difusos. Tal descentralização do “poder” para o ajuizamento da ação civil 
pública ambiental é salutar à manutenção das bases democrático-participativas 
que alicerçam axiologicamente os instrumentos processuais de tutela coletiva e 
sistema processual coletivo como um todo. 

Por sua vez, causa estranheza que o Parquet nunca tenha levantado a sua voz 
contra a constitucionalidade da legitimidade dos demais entes arrolados no rol do 
art. 5º da LACP, mas apenas da Defensoria Pública. É provável que assim tenha 
ocorrido em razão de que a legitimidade dos demais entes, ao menos no âmbito 
da tutela do ambiente, praticamente nunca saiu do papel, sendo que aproximada-
mente 95% das ações civis públicas ambientais são (e foram) ajuizadas pelo órgão 
ministerial. 29 Na prática, consolidou-se um “monopólio”, o qual se vê hoje ame-
açado pela atuação crescente da Defensoria Pública. No entanto, deve-se lembrar 
também que o Ministério Público tampouco detém o “monopólio” da ação penal. 

27  Nesse sentido, cfr. ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 147.
28  Cfr. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 1014. O autor destaca que a 
legitimidade da Defensoria Pública para a tutela ambiental estaria circunscrita à tutela dos danos ambientais individuais 
sofridos por terceiros em decorrência da atividade poluidora, mas não a defesa do ambiente em si mesmo, como bem de 
todos (dano ambiental coletivo).
29  Utiliza-se a expressão “monopólio” para sinalizar que, embora o art. 5º da Lei da Ação Civil Pública preveja um rol 
mais ou menos amplo de legitimados para a propositura da ação civil pública, o Ministério Público detém em suas mãos, 
ao menos na seara ecológica, aproximadamente 95% das ações civis públicas interpostas até hoje. Tais dados podem ser 
deduzidos das informações constantes do Relatório do Ministério da Justiça sobre a “Tutela Judicial dos Interesses Me-
taindividuais”, divulgado em setembro de 2007. Disponível em: http://www.mj.gov.br/main.asp?View={597BC4FE-7844-
402D-BC4B-06C93AF009F0}. Acesso em: 16 de março de 2008.
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Há tanto a ação penal privada quanto a ação penal privada subsidiária da pública 
na hipótese do órgão acusador omitir-se na persecução penal e não interpor a ação 
penal no prazo legal (art. 5º, LIX, da CF), de modo a relativizar o caráter abso-
luto da legitimidade do Parquet para a propositura da ação penal. Como referido 
acima, a concentração de poder num determinado ente estatal é contrária ao ideal 
democrático-participativo aplicado ao sistema judicial. Há sempre que existir um 
aparato de controle da atuação do poder público, bem como a criação de ins-
trumentos tendentes à sua descentralização e democratização. Tal foi o caminho 
perseguido pelo legislador infraconstitucional ao incluir a Defensoria Pública no 
rol do art. 5º da LACP.

Interpretar a norma de forma restritiva no caso da legitimidade para a propo-
situra da ação civil pública ambiental é interpretar contrariamente ao princípio da 
maior eficácia possível dos direitos fundamentais, consagrado no art. 5º, § 1º, da 
Constituição, notadamente em violação ao direito fundamental ao ambiente. De 
tal sorte, como destacam DIDIER e ZANETI, uma interpretação restritiva da legi-
timidade da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública contraria 
os princípios da tutela coletiva.30 A própria delimitação entre o interesse individu-
al homogêneo (por exemplo, direito à saúde das pessoas atingidas de forma direta 
pela degradação ambiental31) e o interesse difuso (qualidade ambiental) resulta 
nebulosa.32 O direito fundamental ao ambiente, não obstante apresentar a prepon-
derância da sua dimensão difusa, também resguarda uma dimensão individual-
subjetiva33, o que autoriza, por exemplo, o indivíduo a tutelar o ambiente através 
das ações de direitos de vizinhança34, bem como da ação popular.35 Assim, qual-

30  DIDIER JR.; ZANETI JR., “Curso de direito processual...”, p. 218.
31  O próprio direito à saúde também pode tomar a feição de um interesse difuso, considerando-se não a lesão direta ao 
indivíduo, mas à saúde pública como um todo, o que é perfeitamente possível de ocorrer, por exemplo, na hipótese de uma 
epidemia de dengue, como registrado recentemente no Estado do Rio de Janeiro. Imaginar que a Defensoria Pública não 
tenha legitimidade para tutelar a saúde pública é subverter a sua finalidade institucional consagrada pela nossa Lei Funda-
mental, uma vez que o principal atingido por qualquer violação à rede pública de saúde e à saúde pública em si é o cidadão 
carente, que não pode valer-se da rede privada de serviços de saúde por falta de recursos econômicos. 
32  ZAVASCKI traz um exemplo que evidencia tal zona “cinzenta” na classificação dos direitos coletivos. “O transporte irregu-
lar de produto tóxico constitui ameaça ao meio ambiente, direito de natureza transindividual e difusa. Mas constitui, também, 
ameaça ao patrimônio individual e às próprias pessoas moradoras na linha de percurso do veículo transportador (= direitos 
individuais homogêneos). Eventual acidente com o veículo atingirá o ambiente natural (v.g., contaminando o ar ou a água), o 
que importa ofensa a direito difuso, e, ao mesmo tempo, à propriedade ou à saúde das pessoas residentes na circunvizinhança, 
o que configura lesão coletiva a direitos individuais homogêneos”. ZAVASCKI, “Processo coletivo...”, p. 47.
33  Cfr. GAVIÃO FILHO, Anízio Pires. Direito Fundamental ao Ambiente. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 39.
34  A respeito da defesa ecológica veiculada pelas ações que tutelam os direitos de vizinhança, cfr. PURVIN DE FIGUEI-
REDO, Guilherme José. A propriedade no direito ambiental: a dimensão ambiental da função social da propriedade. Rio 
de Janeiro: Esplanada, 2004, p. 94.
35  No sentido de reconhecer a perspectiva subjetiva do direito fundamental ao ambiente, é exemplar a recente decisão do 
Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a legitimidade do cidadão para ajuizar ação popular, inclusive para impugnar 
atos administrativos omissivos que possam causar danos ao ambiente. “ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. INTE-
RESSE DE AGIR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (...) 3. A ação popular 
pode ser ajuizada por qualquer cidadão que tenha por objetivo anular judicialmente atos lesivos ou ilegais aos interesses 
garantidos constitucionalmente, quais sejam, ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 4. A ação popular é o instrumento jurídico que deve 
ser utilizado para impugnar atos administrativos omissivos ou comissivos que possam causar danos ao meio ambiente. 5. 
Pode ser proposta ação popular ante a omissão do Estado em promover condições de melhoria na coleta do esgoto da Pe-
nitenciária Presidente Bernardes, de modo a que cesse o despejo de elementos poluentes no Córrego Guarucaia (obrigação 
de não fazer), a fim de evitar danos ao meio ambiente (...)”. (STJ, RESP 889.766-SP, Rel. Min. Castro Meira, julgado 
em 4/10/2007).
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quer impulso classificatório absoluto dos interesses coletivos em sentido amplo 
contradiz a complexidade das relações socioambientais que marcam a nossa épo-
ca. Nesse prisma, CASTRO MENDES, com propriedade, afirma que nas questões 
relacionadas à proteção do ambiente vislumbram-se exemplos incontroversos da 
“existência de uma faixa cinzenta entre o público e o individual, que deve merecer 
uma proteção ampla e não restrita, sob pena de serem maculados valores juridi-
camente amparados”.36 

Outro argumento colocado como entrave ao reconhecimento da legitimida-
de da Defensoria Pública para a ação civil pública ambiental diz respeito à im-
possibilidade da individualização dos titulares do direito ao ambiente (já que se 
trataria em tese de interesse difuso) e, por conta disso, também a impossibilidade 
identificar se as pessoas beneficiadas seriam pessoas carentes ou não, de modo 
a legitimar a atuação da Defensoria Pública ou não. No entanto, o caso concreto 
sempre trará elementos fáticos capazes de indicar a existência ou não de interes-
ses de pessoas pobres, o que ocorre, por exemplo, quando tal ação civil pública 
objetiva suprimir a ausência de saneamento básico geradora de degradação am-
biental em área pobre de determinado município, evitar a contaminação química 
próxima área industrial (já que geralmente os trabalhadores vivem na cercania dos 
pólos industriais), reparar a contaminação de rio próximo à comunidade ribeiri-
nha, proibir a poluição sonora provocada por festas em determinada favela, entre 
outros. Portanto, com base no caso concreto, há sempre como identificar ou não 
a “representação adequada” da Defensoria Pública para a propositura de determi-
nada ação civil pública em matéria ambiental.

No entanto, para além da necessidade de “pertinência temática” ou “repre-
sentação adequada”, é possível defender a legitimidade da Defensoria Pública 
para a defesa ambiental em abstrato pela própria natureza difusa do bem jurídico 
ambiental, já que tal está disseminado por todo o tecido social, presumindo-se 
que sempre repercutirá direta ou indiretamente na esfera de interesse de pesso-
as carentes. Tal se dá em praticamente todas as hipóteses de poluições (hídrica, 
atmosférica, do solo, etc.), já que os efeitos serão lançados indistintamente por 
toda a comunidade local, regional e nacional (e mesmo internacional). Então, 
num contexto socioeconômico como o brasileiro, de profunda exclusão social, a 
agressão ao bem jurídico ambiental sempre trará conseqüências (ao menos indi-
retas) para o âmbito de proteção do direito fundamental ao ambiente de pessoas 
pobres, legitimando, de tal sorte, a atuação da Defensoria Pública para corrigir tal 
violação. 

Além do mais, ao contrário do quis fazer crer o Procurador-Geral da Repú-
blica no seu parecer favorável à inconstitucionalidade do dispositivo da Lei da 
Ação Civil Pública que confere legitimidade à Defensoria Pública, os problemas 
sociais e ambientais enfrentados cotidianamente superam, em muito, as possibi-

36  CASTRO MENDES, “O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos...”, p. 24.
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lidades de atuação coletiva do Ministério Público brasileiro37. Basta mirar para o 
caso dos direitos fundamentais sociais, onde, aliás, como demonstra o relatório 
do Ministério da Justiça sobre a Tutela Judicial dos Interesses Metaindividuais 
referido em passagem anterior, a atuação do Parquet deixou a desejar. É preciso 
parar de olhar as estrelas e voltar a face à degradante realidade socioambiental 
brasileira. Diferentemente do que alegou o Chefe do Ministério Público Federal, 
os “espaços de defesa coletiva” não estão “convenientemente preenchidos”, ao 
menos não para a tutela dos interesses da população pobre, que, é bom lembrar, 
também é titular do direito de viver em um ambiente saudável e equilibrado, com-
patível com o pleno desenvolvimento da sua personalidade. 

É certo que, por vezes, o Ministério Público e a Defensoria Pública esta-
rão em pólos antagônicos nas relações socioambientais, como, por exemplo, em 
ação civil pública promovida pelo Parquet para retirar grupos de famílias pobres 
que ocupam área de preservação permanente. No entanto, quando não houver tal 
colisão de interesses, e muitas vezes os interesses serão convergentes, como na 
hipótese da inexistência de rede de tratamento de esgoto em determinada locali-
dade, não há razão para não ser reconhecida a legitimidade concorrente, disjuntiva 
e autônoma entre o Ministério Público e a Defensoria Pública para tutelarem tal 
direito.38 Ambas as instituições têm o papel constitucional de defender o direito 
fundamental ao ambiente, devendo, inclusive, quando possível, unir forças numa 
atuação conjunta.39 Ao invés de se restringir, deve-se ampliar e fortalecer a atua-
ção coletiva tanto da sociedade civil organizada e dos cidadãos quanto dos demais 
entes públicos legitimados a tutelar o ambiente, como é o caso da Defensoria Pú-
blica.40 O Ministério Público continuará com o seu lugar de destaque na tutela do 
ambiente, apenas tal lugar de poder, pela importância social que representa, deve 
ser democratizado ao máximo. Não à toa, o Anteprojeto do Código Brasileiro 
de Processos Coletivos prevê, inclusive, a legitimidade do indivíduo (qualquer 
pessoa física) para a propositura da ação civil pública no seu art. 20, I, nos mol-
des da class action norte-americana. Tal entendimento está alinhado ao “espírito 
democrático-participativo” que deve nortear o nosso sistema processual coletivo.

37  No caso do Ministério Público paulista, é bom destacar as Súmulas 28 e 29 do Conselho Superior do Ministério Público 
de SP, as quais descrevem nos seus fundamentos uma “grande sobrecarga” do Ministério Público na área do interesses 
difusos, notadamente no caso da improbidade administrativa e da proteção do ambiente.
38  É bom ressaltar que não se trata de uma legitimidade subsidiária diante da omissão do Ministério Público e dos demais 
órgãos legitimados, como poderiam sustentar alguns, mas sim de legitimidade própria, consubstanciada na substituição 
processual dos titulares do direito ao ambiente.
39  Alinhada a tal perspectiva, registra-se a recente atuação conjunta entre o Ministério Público e a Defensoria Pública pau-
listas, onde a última ingressou como assistente litisconsorcial do Parquet em ação de execução de termo de ajustamento 
de conduta contra o Município de Ferraz de Vasconcelos, o qual descumpriu acordo relativo à regularização de deposição 
de lixo tóxico (resíduos de agrotóxico BHC, proibido no Brasil desde 1985 por causar danos severos ao sistema nervoso 
central das pessoas que o manipulavam). O Juiz, com parecer favorável do Ministério Público local, autorizou que a 
Defensoria Pública ingressasse no pólo ativo da referida ação. Disponível em: http://www.defensoria.sp.gov.br/noticias/
MostraNoti.asp?par=428. Acesso em: 05 de abril de 2008.
40  Sensível a tal “estado da arte” do sistema processo civil, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a 
legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses difusos, coletivos 
em sentido estrito e individual homogêneo. “Ação civil pública intentada pela Defensoria Pública do estado de São Paulo. 
Tutela de interesse difuso, coletivo e individual de pessoas carentes. Legitimidade ativa. LC 988/06. Concessão de liminar 
para impedir a desocupação dos moradores da favela do viaduto Atílio Fontana. Admissibilidade. Presença dos requisitos 
exigidos. Aplicação do conceito de interesse público primário. (...) (TJSP, AI 711.429-5/5-00, 10ª Câmara de Direito Públi-
co, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi, julgado em 10.12.2007.)
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4.2 A legitimidade da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública 
ambiental como decorrência normativa das dimensões democrático-participativa  
e organizacional-procedimental do direito fundamental ao ambiente

No intuito de ampliar o diálogo entre o processo civil e a teoria dos direitos 
fundamentais, especialmente diante da dimensão objetiva destes, é oportuno re-
ferir a perspectiva normativa procedimental e organizacional que ampara a tutela 
de tais direitos estruturantes da comunidade estatal. Tal perspectiva normativa diz 
respeito à função outorgada aos direitos fundamentais sob o aspecto de parâme-
tros para a criação e constituição de organizações (ou instituições) estatais e para 
o procedimento (judicial e administrativo), o que permite, com base no conteúdo 
das normas de direitos fundamentais, extraírem conseqüências para a aplicação e 
interpretação das normas procedimentais, mas também para uma formatação do 
direito organizacional e procedimental que auxilie na efetivação e proteção dos 
direitos fundamentais.41 HESSE destaca o desenvolvimento recente e progressivo 
da dimensão organizacional e procedimental dos direitos fundamentais, em vista 
de uma preocupação com a realização e o asseguramento destes.42 

A importância da perspectiva procedimental e organizacional resulta do fato 
de que a efetivação dos direitos fundamentais depende, em grande parte, da im-
plementação por parte dos poderes públicos de estruturas organizacionais e proce-
dimentos (administrativos, judiciais, etc.) capazes de garantir uma tutela integral 
e efetiva dos direitos fundamentais, caso contrário o seu conteúdo perecerá no 
mundo imaginário e textual dos juristas, como já alertou BOBBIO em passa-
gem clássica.43 À perspectiva organizacional e procedimental cumpre a função de 
transpor os direitos fundamentais para o mundo da vida, criando as técnicas pro-
cessuais e estruturas “materiais” necessárias à realização dos direitos arrolados no 
comando constitucional fundamental. A implementação de estruturas organiza-
cionais e procedimentos judiciais e administrativos por parte do Estado tem como 
fundamento também o dever de proteção do ente estatal para com os direitos 
fundamentais, tendo em vista que a sua tutela adequada e a realização demandam 
um conjunto de medidas tomadas no plano fático e estrutural do Estado, como, 
por exemplo, a criação de órgãos encarregados de promover políticas públicas 
de efetivação do direito ou de mecanismos judiciais capazes de afastar qualquer 
violação ao direito. A criação (e estruturação!) da Defensoria Pública para a tutela 
dos direito de pessoas pobres e a sua legitimidade para a propositura da ação civil 
pública operam em sintonia com tal idéia.

No mesmo horizonte argumentativo, FERREIRA MENDES assevera que, 
nos últimos tempos, a doutrina vem utilizando-se do conceito de direito à orga-

41  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 5.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, pp. 
164-165. 
42  HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução de Luís Afonso 
Heck (da 20.ed. alemã). Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 287.
43  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 10.ed. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 
pp. 9-10.
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nização e ao procedimento (Recht auf Organization und auf Verfahren) para de-
signar todos aqueles direitos fundamentais que dependem, para a sua realização, 
tanto de providências estatais com vistas à criação e conformação de órgãos, seto-
res ou repartições (direito à organização), como de outras, normalmente de índole 
normativa, destinadas a ordenar a fruição de determinados direitos ou garantias, 
como é o caso das garantias processuais-constitucionais (direitos de acesso à Jus-
tiça, direitos de proteção judiciária, direitos de defesa).44 O direito à organização e 
o direito ao procedimento delineiam técnicas a serem levadas a cabo pelo Estado 
para a efetivação dos direitos fundamentais. 

No presente estudo, em que pese a importância da vertente organizacional, 
o foco maior recairá sobre a perspectiva procedimental dos direitos fundamentais, 
que toca mais diretamente com o acesso à justiça no âmbito do processo civil 
e, conseqüentemente, também no aspecto da legitimidade para a propositura de 
ações, notadamente na seara coletiva. Em relação ao direito ao procedimento em 
sentido estrito, têm-se os procedimentos ou instrumentos administrativos e judi-
ciais de que dispõe o titular do direito fundamental para assegurar a sua proteção 
e concretização. A função do direito ao procedimento é de instrumentalizar e ga-
rantir uma proteção efetiva dos direitos materiais que objetiva concretizar, deter-
minando posições jurídicas subjetivas frente ao Estado e a terceiros. Os direitos a 
procedimentos judiciais e administrativos, como destaca ALEXY, são essencial-
mente direitos a uma “proteção jurídica efetiva”, objetivando através do procedi-
mento a garantia dos direitos materiais do seu respectivo titular.45 Não é diferente 
o entendimento de MARINONI, ao afirmar que “o direito fundamental de ação 
pode ser concebido como um direito à fixação das técnicas processuais idôneas 
à efetiva tutela do direito material”.46 Em verdade, o direto ao procedimento, ju-
dicial e administrativo, opera como projeção do próprio direito material, já que 
busca conferir a este uma tutela integral e efetiva. Nesse sentido, com relação 
especificamente ao direito fundamental ao ambiente, CANOTILHO acentua que 
os “direitos procedimentais ambientais”, independentemente do reconhecimento 
de um direito fundamental ao ambiente como direito subjetivo, expressam-se sob 
a forma de direitos de informação, direitos de participação e direitos de ação 
judicial.47

Nesse aspecto, merece registro a lição de MARINONI que afirma ser a par-
ticipação através da ação judicial (e o mesmo raciocínio se aplica aos procedimen-
tos administrativos) justifica-se também numa perspectiva democrática, já que esta 
“não mais se funda ou pode se fundar no sistema representativo tradicional”.48 As 
ações judiciais conformam o direito à participação inerente aos direitos funda-
mentais, permitindo a democratização do poder através da participação popular, 

44  MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 8.
45  ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos e Constitucionales, 2001, p. 472. 
46  MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 207.
47  CANOTILHO, “O direito ao ambiente como direito subjetivo”, p. 187.
48  MARINONI, “Teoria Geral do Processo...”, p. 196.
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que, conforme pontua MARINONI, se dá, no caso da ação judicial, de forma 
direta.49 O jurista paranaense traz o exemplo da ação popular como sendo um 
“instrumento pelo qual o indivíduo exerce o seu direito de tomar parte na gestão 
dos negócios públicos”, espelhando o exercício de um direito político.50 Se ao 
indivíduo, através da ação popular e das ações que tutelas direitos de vizinhança, 
é possibilitada a defesa em juízo do ambiente, com maior razão tal legitimidade 
deve ser conferida à Defensoria Pública, em razão especialmente da sua maior 
aptidão técnica para o ajuizamento e acompanhamento processual das ações co-
letivas, além, é claro, da sua legitimidade jurídico-constitucional para a tutela do 
direito fundamental ao ambiente da população carente.

A ampliação da legitimidade para a propositura de determinadas ações, es-
pecialmente diante da tutela de direitos difusos e coletivos, como no caso da ação 
civil pública51 e da ação direta de inconstitucionalidade, também toma uma fei-
ção de concretização do princípio democrático e da garantia do acesso à justiça, 
bem como conforma a perspectiva procedimental dos direitos fundamentais. Já 
que, como assevera MARINONI, “quanto mais se alarga a legitimidade para a 
propositura dessas ações, mais se intensifica a participação do cidadão – ainda 
que representado por entidades – e dos grupos no poder e na vida social”.52 As-
sim, de forma a romper com uma concepção democrática tradicional, espelhada 
basicamente em uma abordagem representativa e indireta, a abertura cada vez 
maior das portas do Poder Judiciário e o reconhecimento de tal poder como uma 
instância política legitimada constitucionalmente a atuar na proteção dos direitos 
fundamentais justificam uma atuação judicial crescente dos cidadãos, individu-
almente ou através de instâncias coletivas (associações civis, etc.) ou mesmo es-
tatais (Defensoria Pública, Ministério Público, Ibama, etc.), o que deve ser tido 
como uma legítima forma de atuação política, compatível com os ditames de uma 
democracia participativa e direta.

Como pontua ALEXY, a conexão entre direitos fundamentais e procedimen-
tos jurídicos objetiva unir o aspecto material e o aspecto procedimental num mo-
delo que garanta o primado do direito material.53 A importância do procedimento 
é fundamental para contemplar um sistema de tutela efetiva de direitos. Cabe ao 
processo civil, portanto, criar técnicas capazes de dar conta de uma tutela adequa-
da e efetiva aos direitos, especialmente daqueles dotados de jusfundamentalidade, 
mas sem nunca perder de vista a sua natureza de instrumento e o primado do 
direito material. Com tal “espírito” constitucional em vista, é preciso que o pro-
cesso civil ajuste-se, como uma vestimenta, aos novos direitos transindividuais, 
a ponto de garantir o acesso à justiça “substancial” de tais interesses legítimos da 
sociedade “de risco” contemporânea. E, no nosso entender, o reconhecimento da 

49  MARINONI, “Teoria Geral do Processo...”, 198.
50  MARINONI, “Teoria Geral do Processo...”, 198.
51  Nesse sentido, a recentemente inclusão (Lei 11.448/07) da Defensoria Pública no rol dos legitimados para a propositura 
da ação civil pública (art. 5º da Lei 7.347/85).
52  MARINONI, “Teoria Geral do Processo...”, 199.
53  ALEXY, “Teoría de los derechos...”, p. 474.
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legitimidade da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública am-
biental caminha nessa direção democrático-participativa, bem como conforma a 
dimensão procedimental do direito fundamental ao ambiente.

4.3 A dimensão socioambiental da tutela do ambiente como fator legitimador da 
atuação da Defensoria Pública no âmbito da ação civil pública ambiental

Como já apontado anteriormente, os argumentos levantados para a exclu-
são da Defensoria Pública do rol dos entes legitimados para a defesa coletiva 
de interesses difusos (e, por conseqüência, da tutela do ambiente) não trans-
cendem para o discurso jurídico (constitucional e processual) contemporâneo, 
remanescendo num campo ideológico-corporativo de poucas luzes. Entender 
que a Defensoria Pública não possui legitimidade para a tutela do ambiente atra-
vés da ação civil pública é afrontar a garantia do acesso à justiça da população 
carente, desprovendo-os de um instrumento importante de tutela do seu direito 
fundamental ao ambiente, ainda mais quando se reconhece cada vez mais a 
feição socioambiental das relações sociais contemporâneas, marcadamente pela 
conexão entre a proteção do ambiente e dos direitos sociais à luz do princípio 
constitucional do desenvolvimento sustentável (art. 170, VI, da CF). A adoção 
do marco jurídico-constitucional socioambiental resulta da convergência neces-
sária da tutela dos direitos sociais e os direitos ambientais num mesmo projeto 
jurídico-político para o desenvolvimento humano, conforme já apontado pelo 
Relatório Bruntland.54 O enfrentamento dos problemas ambientais e a opção 
por um desenvolvimento sustentável passam necessariamente pela correção do 
quadro alarmante de desigualdade social e da falta de acesso aos direitos sociais 
básicos, o que, diga-se de passagem, também é causa potencializadora da de-
gradação ambiental.

Muitas vezes a tutela do ambiente estará atrelada de forma indissociável à 
tutela de direitos sociais. A hipótese de contaminação de um rio ou mesmo de 
lençol freático, de onde a população retira água para a sua subsistência diária 
(beber, cozinhar, lavar roupa, tomar banho, etc.), trará, para além da violação ao 
direito fundamental ao ambiente das pessoas diretamente atingidas e da comuni-
dade como um todo (interesse difuso), também a agressão ao direito à saúde das 
mesmas pessoas (interesse individual homogêneo) e da comunidade local como 
um todo (interesse difuso). Outro exemplo onde se visualiza tal conexão direta é 
na hipótese de falta de saneamento básico em determinada localidade, o que traz 

54  A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, em seu relatório Nosso Futuro 
Comum (Our common future), no ano de 1987, cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, que seria “aquele 
que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas pró-
prias necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: o conceito de ‘necessidades’, sobretudo as necessidades essenciais 
dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da 
organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras”. Nosso Futuro 
Comum/Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio 
Vargas, 1991, p. 43.
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como conseqüência tanto a violação aos direitos sociais da população local de 
acesso à água, à saúde, à alimentação adequada, à moradia digna, entre outros, 
como também a degradação ambiental.

Há, por certo, também uma profunda injustiça na distribuição não só dos 
bens sociais no âmbito da nossa comunidade política, mas também da distribui-
ção e acesso aos recursos naturais, de modo que a população carente acaba por 
ter não só os seus direitos sociais violados como também o seu direito a viver 
em um ambiente sadio. A falta de um acesso equânime aos recursos ambien-
tais compromete inevitavelmente o respeito pela vida e dignidade da população 
carente. O fortalecimento da luta por justiça ambiental no Brasil55 transporta 
justamente essa mensagem, ou seja, de que, assim como os custos sociais do 
desenvolvimento recaem de modo desproporcional sobre a população carente, 
também os custos ambientais desse mesmo processo oneram de forma injusta 
tais vidas.

Não obstante a qualidade do ar que respiramos transcender interesses de 
classes sociais e indivíduos, a atribuição de legitimidade à Defensoria Pública 
para a tutela do ambiente se faz imperiosa, pois, na maioria das vezes, quem 
sofrerá de forma mais prejudicial os efeitos da degradação ambiental será a 
população pobre, desprovida que é de recursos para amenizar tais efeitos, bem 
como de informação para evitá-los ou minimizá-los. E ninguém melhor para 
representar os seus interesses do que a instituição pública eleita constitucional-
mente para tutelar diretamente os seus direitos fundamentais e dignidade.56 A 
Defensoria Pública, diante de tal contexto, deve atuar na defesa de tais cidadãos, 
fazendo com que seja garantida a eles nada menos que uma vida digna, em um 
contexto de bem-estar individual, social e ecológico.57 Esse é o “espírito consti-
tucional” que fundamenta a atuação da Defensoria e de cada Defensor Público. 
Por vezes, o acesso à justiça (social e ambiental) proporcionado pela Defensoria 
Pública servirá de porta de ingresso da população carente ao espaço comunitá-
rio-estatal, permitindo a sua inclusão no pacto socioambiental estabelecido pela 
nossa Lei Fundamental.

55  Conforme apontam ACSELRAD, HERCULANO e PÁDUA, “o tema da justiça ambiental – que indica a necessidade de 
trabalhar a questão do ambiente não apenas em termos de preservação, mas também de distribuição e justiça – representa o 
marco conceitual necessário para aproximar em uma mesma dinâmica as lutas populares pelos direitos sociais e humanos e 
pela qualidade coletiva de vida e sustentabilidade ambiental”. ACSELRAD, Henri; HERCULANO, Selene; PÁDUA, José 
Augusto (Orgs.). Justiça ambiental e cidadania. 2.ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004, p. 16.
56  Com tal enforque, é bom ressaltar que, se o Ministério Público é responsável pela tutela dos direitos da totalidade 
sociedade brasileira, a Defensoria Pública, conforme registrado pelo II Diagnóstico da Defensoria Pública (pp. 22-23), 
realizado pelo Ministério da Justiça, é responsável pela tutela dos direitos de mais de 85% da população brasileira, já que 
tal percentual da população estaria enquadrado na condição socioeconômica atendida pela referida instituição (até 03 salá-
rios mínimos). Disponível em: http://www.mj.gov.br/main.asp?View={597BC4FE-7844-402D-BC4B-06C93AF009F0}. 
Acesso em 06.03.2008.
57  Como exemplo de atuação da Defensoria Pública na tutela do ambiente, registra-se a recente ação civil pública interposta 
contra a expansão da monocultura de eucaliptos no Município de São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. Em Agravo 
de Instrumento (Proc. 759.170.5/3-00), foi proferida decisão pelo Des. Samuel Júnior, da 1ª Câmara de Direito Ambiental, 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que suspendeu novos plantios e replantios de eucalipto na área do referido 
Município até que fosse realizado estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental.
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5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1. A Defensoria Pública está legitimada constitucional e infraconstitucional-
mente a atuar na tutela e efetivação do direito fundamental ao ambiente da popu-
lação pobre, especialmente por conta da dimensão socioambiental das questões 
ecológicas contemporâneas. 

5.2 Com base na tese da indivisibilidade e interdependência dos direitos funda-
mentais, somente uma articulação conjunta levada a cabo pela Defensoria Pública 
na tutela dos direitos sociais e da proteção ambiental criará condições favoráveis 
à inserção político-comunitária das pessoas carentes, tornando acessível a eles o 
desfrute de uma vida digna e saudável. 

5.3 A Defensoria Pública possui legitimidade concorrente, disjuntiva e autônoma 
para propor a ação civil pública ambiental, tendo em vista que é a população 
carente quem, na maioria das vezes, sofrerá os efeitos diretos da degradação eco-
lógica, já que não dispõe nem de recursos econômicos nem de informação para 
evitá-los ou mesmo minimizá-los.

5.4 Interpretar a norma do art. 5º da LACP de forma restritiva no caso da legiti-
midade da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública ambiental 
é interpretá-la contrariamente ao princípio da maior eficácia possível dos direitos 
fundamentais, consagrado pelo art. 5º, § 1º, da CF/88, notadamente em desrespei-
to ao direito fundamental ao ambiente.

5.5 A legitimidade da Defensoria Pública para a propositura da ação civil públi-
ca ambiental está ajustada à dimensão procedimental do direito fundamental ao 
ambiente, bem como à manutenção das bases democrático-participativas que ali-
cerçam axiologicamente os instrumentos processuais de tutela coletiva e sistema 
processual coletivo como um todo.

5.6 O acesso à justiça ambiental proporcionado pela Defensoria Pública através 
do ajuizamento da ação civil pública ambiental servirá, por vezes, de porta de 
ingresso da população carente ao espaço comunitário-estatal, permitindo a sua 
inclusão no pacto socioambiental estabelecido pela nossa Lei Fundamental.
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1. INTRODUÇÃO

A mudança global de clima e a perda de biodiversidade são os dois mais 
importantes desafios ambientais atuais para a humanidade. Em 2007, o Dia In-
ternacional da Diversidade Biológica, celebrado com o tema “Biodiversidade e 
Mudança de Clima”, destacou a relação entre estes dois fenômenos e a necessi-
dade de abordá-los, não isoladamente mas como questões que estão estreitamente 
relacionadas1.

Esta conexão entre ambos fenômenos resulta na intensificação da colabo-
ração entre alguns dos mais importantes organizações e tratados internacionais 
como o secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima (CQNUMC), o Painel Intergovernamental sobre Mudança de Clima 
(PIMC), Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) assim como os 
Secretariados e corpos subsidiários da Convenção sobre a Diversidade Bioló-
gica (CDB) e a Convenção das Nações Unidades de Combate à Desertificação 
(CNUCD)2.

Este trabalho tem o objetivo de analisar as interações entre a CQNUMC e a 
CDB assim como também as interações entre a biodiversidade, inclusive os recur-
sos genéticos nela existentes, e a mudança global de clima.

2. BIODIVERSIDADE E CDB

A extinção de espécies tem variado muito, mas considerando dados arqueo-
lógicos, a taxa média histórica tem sido de 2.5 espécies extintas por ano. Contudo, 
estas taxas aumentaram significativamente e parecem ser por volta de 100 ou 200 

1  Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Celebrations of the International Day for Biological Diversity 
2007: Biodiversity and Climate Change. 2007, p.1
2  Food and Agriculture Organization Of United Nations. FAO and Climate. 2007, p.1
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vêzes maior que a taxa média histórica3. Isto significa que atualmente 250 a 500 
espécies desaparecem da Terra todo o ano. Em outras palavras, entre 21 e 42 es-
pécies estão desaparecendo da Terra todos os dias.

Deve-se destacar que seja possível que um número ainda maior de espécies 
esteja desaparecendo da Terra porque o conhecimento científico sobre as espécies 
existentes no mundo ainda é incompleto e muito centrado nos vertebrados supe-
riores4.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio5, estabeleceu que, nas ultimas cente-
nas de anos, os seres humanos aumentaram as taxas de extinção de espécies em 
1000 vêzes em relação às taxas históricas da Terra. Existem aproximadamente 
100 casos de extinção de espécies de pássaros, mamíferos e anfíbios, nos últimos 
100 anos, bem documentados. Uma taxa 100 vêzes maior que as taxas anteriores. 
Se forem incluídos os casos não tão bem documentados, esta proporção sobre 
para mais de 1.000 vêzes maior que as taxas anteriores6.

Além do desaparecimento de espécies a biodiversidade tem diminuído mui-
to em seu aspecto de diversidade genética dentro de cada espécie. Assim, muitas 
vêzes ainda que uma espécie não esteja ainda extinta, a diminuição do número de 
indivíduos de uma espécie provoca uma diminuição da diversidade genética nesta 
espécie. Ocorre que a diminuição da diversidade genética em muitas espécies 
diminui os recursos genéticos potencialmente úteis para a adaptação da sociedade 
humana à mudança de clima ou para fins de uso pela indústria farmacêutica e 
outras da área da biotecnologia.

De fato a diversidade genética em geral tem declinado globalmente, parti-
cularmente entre as espécies domesticadas utilizadas pela agricultura, como um 
dos resultados da “Revolução Verde”7, uma agricultura intensiva que utiliza muito 
herbicidas, pesticidas, irrigação, sementes selecionadas e fertilizantes que come-
çou por volta de 1943 e se tornou mais intensamente a partir dos anos 60.

Esta “Revolução Verde”, espalhada pelo mundo através do processo de glo-
balização, teve como conseqüência uma substancial redução da diversidade gené-
tica de plantas e animais domesticados nos sistemas agrícolas, o que por sua vez 
diminuiu a capacidade das espécies utilizadas na agricultura para suportar e se 
adaptar à mudanças ambientais8. 

Estima-se que um terço das 6.500 linhagens de plantas e animais utilizadas 
pela agricultura do mundo inteiro esteja ameaçada de extinção9. A perda de espé-
cies utilizadas na agricultura pode ser muito negativa se considerarmos a necessi-
dade de adaptação da sociedade humana à mudança de clima.

3  Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Global Biodiversity Outlook. Montreal, 2001, p.71.
4  Idem ibidem.
5  Este estudo, preparado entre 2001 e 2005 por 1.395 cientistas de 95 países, analisou os impactos negativos das atividades 
humanas sobre o funcionamento natural do planeta. 
6  World Resources Institute. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. Washington, DC: Island Press, 
2005, p.3-4.
7  Idem ibidem, p.4.
8  Idem ibidem, p.5
9  Idem ibidem, p.45.
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Nos anos 80, o movimento ambientalista e instituições científicas apontaram 
que uma importante perda de biodiversidade estava ocorrendo em taxas cada vez 
maiores e por esta razão eles fizeram muitas recomendações científicas e políticas, 
a maioria representada no trabalho do Centro de Direito Ambiental da IUCN- In-
ternational Union for Conservation of Nature10, o qual enfatizava o valor econô-
mico e uso sustentável da biodiversidade e que teve um grande impacto sobre o 
UNEP- United Nations Environment Programme11.

Em 1987, o Conselho Diretor do UNEP organizou um Grupo de Trabalho 
Ad Hoc de Especialistas em Biodiversidade, que começou as suas sessões em no-
vembro de 1988. Em 1990, o Conselho Diretor criou outro Grupo de Trabalho Ad 
Hoc de Especialistas em Direito e Área Técnica para preparar um acordo interna-
cional para a conservação e uso sustentável da biodiversidade.  Em fevereiro de 
1991 um primeiro esboço formal foi analisado pelo Comitê Intergovernamental 
de Negociação da UNEP e em maio de 1992 o texto final da Convenção da Diver-
sidade Biológica (CDB) foi adotado em Nairóbi, capital do Quênia na África12, e 
a Convenção foi aberta para assinaturas na Cúpula da Terra13 no Rio de Janeiro, 
Brasil, de 04 a 14 de junho de 199214.

A biodiversidade, também denominada de diversidade biológica, é definida 
no artigo 2º da CDB como sendo a “variabilidade de organismos vivos de todas 
as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos 
e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecos-
sistemas”.

Esta definição é importante porque chama a atenção sobre os diversos as-
pectos da biodiversidade, incluindo a diversidade genética que existe em todas as 
espécies e que resulta, dependendo do grau das diferenças genéticas existentes, 
nas diferentes espécies de organismos que existem no mundo e que constitui a 
biodiversidade.

O artigo 2º da CDB define recursos genéticos como sendo “material genético 
de valor real ou potencial” e define material genético como sendo “todo material 
de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidades funcionais 
de hereditariedade”. Por sua vêz, as unidades funcionais de hereditariedade são os 
genes encontrados nos cromossomos de todos os organismos e que determinam a 
síntese de proteinas nos organismos15. Os genes são constituídos por moléculas de 
DNA em quase todos os seres vivos, exceto os retrovirus cujos genes são consti-
tuídos por moléculas de RNA.

10  No vernáculo: UICN- União Internacional para Conservação da Natureza.
11  Secretariat of the Convention on Biological Diversity. CBD 10th Anniversary: The Convention on Biological Diversity 
from Conception to Implementation. Montreal: Ed. Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2004, p.4. No 
vernáculo UNEP- United Nations Environment Programme é PNUMA- Programa das Nções Unidas para o Meio Am-
biente.
12  Idem ibidem, p.4.
13  Este evento internacional foi também denominado de Rio-92 ou de ECO-92.
14  Idem ibidem, p.7.
15  Encyclopedia Britannica On line. Disponível em:<http://www.britannica.com/eb/topic-228226/gene>. Acesso: 29 de 
janeiro de 2008.
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Quanto maior a biodiversidade de um país maior a diversidade de seus recur-
sos genéticos e, conseqüentemente, maior a probabilidade de se encontrar entre 
estes genes, algum que possa ser útil para a necessitade humana de se adaptar à 
mudança de clima. 

3. INTERAÇÕES ENTRE A CONVENÇÃO SOBRE MUDANÇA DE CLIMA E A CONVENÇÃO 
SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA

Muitas decisões da Conferência das Partes (COP) refletem a preocupação 
da CBD com a mudança de clima. A Decisão V/3 e a Decisão V/4 (COP5) des-
tacam os riscos da mudança de clima, principalmente para os recifes de corais 
e ecossistemas de florestas. Em 2001, foi publicado um relatório CDB Série 
Técnica nº 10, avaliando as conexões e interações entre a biodiversidade e mu-
dança de clima.

Em 2004, a COP7, em sua Decisão VII/15, estimulou as partes para geri-
rem os ecossistemas, em seus territórios, de modo a manter sua capacidade de 
resistir à eventos climáticos extremos e de modo a ajudar a mitigar e adaptar à 
mudança de clima. Além disso, a COP7 também convidou a Convenção Quadro 
da Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) e a Convenção das 
Nações Unidas de Combate à Desertificação (CNUCD) para colaborarem com a 
CDB para combater a desertificação e deterioração da terra.

Em 2006, a COP8 destacou a importância de integrar considerações sobre 
a biodiversidade em todas políticas nacionais relevantes, programas e planos 
relativos à mudança de clima e rapidamente desenvolveu instrumentos para 
implementar atividades para conservação da biodiversidade que contribuíssem 
para a adaptação à mudança do clima. Durante a COP8, o Grupo Ad Hoc de 
Especialistas em Biodiversidade e Adaptação à Mudança do Clima, produziram 
um relatório técnico que fornecia orientação para promover a sinergia entre as 
atividades relacionadas à mudança do clima e as atividades relacionadas à con-
servação e uso sustentável da biodiversidade.

Além disso, a COP8, através da sua Decisão VIII/30, também destacou 
a necessidade de identificar-se as atividades de apoio mútuo a serem conduzi-
das pelos secretariados das três convenções da Rio-92 (CQNUMC, CNUCD e 
CDB), pelos países partes e também organizações internacionais relevantes.

Em 2001, durante a COP6, parte II em Bonn, as Partes da CDB discuti-
ram a proposta, apresentada pelo presidente do Corpo Subsidiário para Acon-
selhamento Científico, Tecnológico e Técnico (CSACTT), relativas às áreas 
potenciais de cooperação entre a CDB e a CQNUMC. Baseado nesta proposta 
o CSATT apoiou a criação de um Grupo de Articulação (GA), entre os secre-
tariados da CDB e da CQNUMC e convidou o secretariado da CNUCD para 
também participar deste grupo de modo a incrementar a coordenação entre estas 
convenções e estudar as opções para posterior cooperação entre elas.

Em agosto de 2001, este Grupo de Articulação foi estabelecido como um 
fórum informal para troca de informações, explorar oportunidades para ativi-
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dades em cooperação e aumentar a coordenação entre estas convenções. O GA 
inclui os funcionários dos corpos subsidiários científicos destas convenções e 
também os seus Secretariados.

Em janeiro de 2004, durante o seu quinto encontro em Bonn, Alemanha, 
o GA identificou temas prioritários para a colaboração entre as convenções: a 
adaptação à mudança de clima, a transferência de tecnologia e o treinamento. 
Atualmente, o GA esta desenvolvendo diversas atividades em colaboração entre 
estas convenções, que incluem programas em conjunto de trabalho e preparação 
de relatórios técnicos.

4. RELAÇÕES ENTRE A MUDANÇA DE CLIMA E A BIODIVERSIDADE

Em 1990, um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Cli-
ma (PIMC) concluiu que as atividades humanas estavam aumentando substan-
cialmente a concentração na atmosfera de gases de efeito estufa resultando em 
um aquecimento da superfície da Terra. A taxa de aumento da temperatura global 
durante o século XXI seria de 0.3ºC por década e o aumento do nível global do 
mar seria de 6cm por década sendo que os impactos destas mudanças seriam mais 
severos nos países em desenvolvimento. Este relatório também sugeriu elementos 
para serem incluídos em uma convenção sobre mudança do clima16.

Em 1990, a Assembléia Geral das Nações Unidas, decidiu iniciar negocia-
ções para celebrar uma convenção quadro sobre mudança do clima que deveriam 
ser completadas antes da Rio-92. O texto da Convenção Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança do Clima foi adotado na sede da ONU em Nova York em 9 
de maio de 1992 e aberto para assinaturas de 04 a 14 de junho de 1992, durante a 
Rio-92. Esta convenção entrou em força em 21 de março de 199417.

A Convenção define, em seu artigo 2º, a mudança de clima como sendo 
“uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à ativida-
de humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela 
provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos 
comparáveis”.

Esta mudança de clima tem provocado importantes impactos sobre a biodi-
versidade e ecossistemas nas diversas regiões da Terra, os quais incluem alteração 
na distribuição espacial de diversas espécies, tamanho das populações, alterações 
no período de reprodução ou de migrações de diversas espécies e um aumento da 
frequência de ocorrência de doenças sobre populações inteiras de organismos. 
Pelo final do século, a mudança de clima pode ser o principal fator de perdas em 
todos os elementos da biodiversidade como os biomas, ecossistemas, espécies e 

16  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 16 Years of Scientific Assessment in Support of the Climate Con-
vention. December 2004, p.3.
17  United Nations Framework Convention on Climate Change. Disponível em: <http://unfccc.int/essential_background/
convention/status_of_ratification/items/2631.php>. Acesso: 18 de janeiro de 2008. 
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diversidade genética, causando grandes mudanças na distribuição espacial das 
espécies, tamanho de suas populações, e período de reprodução e migração18.

As mudanças de clima projetadas para 2050 podem causar a extinção de 
15% a 52% de 1.103 espécies endêmicas incluindo mamíferos, pássaros, anfíbios, 
insetos e plantas, O aumento nas taxas de mudança do clima irá resultar em um 
crescente dano na biodiversidade de todo o mundo19.

Isto é muito grave ainda mais se considerarmos que  Avaliação Ecossistêmi-
ca do Milênio também indicou que os genes de microorganismos, plantas e ani-
mais contribuem para o desenvolvimento de produtos comerciais, como remédios 
produzidos pela indústria farmacêutica, produtos para a proteção das plantações, 
para uso como cosméticos, em horti cultura, sementes para a agricultura, monito-
ramento ambiental e uma variedade de outros produtos do setor industrial. Além 
disso, apontou que existe uma crescente demanda pela biodiversidade como fonte 
deste material comercial e para a indústria de biotecnologia20.

Em decorrência disto, espera-se que as atividades de bioprospecção, ou seja 
de localização na biodiversidade de moléculas para uso comercial, aumentem nas 
próximas décadas. Além disso, diversas novas indústrias como a da biorremedia-
ção21 e biomimética22, que utilizam moléculas biológicas existentes na biodiver-
sidade, estão bem estabelecidas no mercado e tendem a crescer. O atual clima 
econômico sugere que bioprospecção para a indústria farmacêutica irá crescer23.

Neste cenário, é Possível deduzir-se que a perda de biodiversidade em razão 
do aquecimento global irá aumentar o valor da biodiversidade remanescente, prin-
cipalmente os recursos genéticos e seus derivados. Deste modo, pode-se concluir 
que a biodiversidade, a mitigação e adaptação aos efeitos da mudança de clima 
estão muito ligados entre si.

A mitigação envolve a redução da emissão de gases de efeito estufa de fon-
tes como q queima de combustíveis fósseis e de fontes biológicas como a queima 
de florestas. A adaptação é o conjunto de atividades para reduzir a vulnerabilida-
des dos sistemas naturais e humanos à mudança de clima24.

Os ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos podem desempenhar um 
importante papel no ciclo global do carbono e podem atuar como depósito para 
os gases de efeito estufa, retirando-os da atmosfera e impedindo assim que aque-

18  World Resources Institute. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. Washington, DC: Island Press, 
2005, p.8-9 e 17.
19  Idem ibidem, p.56.
20  World Resources Institute . Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Wa-
shington, DC: Island Press, 2005, p. 109.
21  Processo que utiliza organismos vivos para remover contaminantes, poluentes ou substâncias não desejadas do solo, da 
água ou do ambiente.
22  Estudo de estruturas e funções biológicas com a finalidade de gerar produtos artificiais baseados nas propriedades de 
produtos naturais.
23  Idem ibidem.
24  Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (CBDTechnical Series no. 10).Interlinkages between biological di-
versity and climate change. Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol.Montreal, SCBD, 2003, p. iii.
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çam a superfície da Terra. Deste modo, a sua conservação, recuperação e a gestão 
correta da biodiversidade em geral, são importantes medidas para a mitigação e 
adaptação à mudança de clima25.

A biodiversidade já demonstrou ter um importante papel na mitigação dos 
impactos de desastres relacionados ao clima. Deve-se salientar que em 2005 al-
guns desastres naturais relacionados ao clima resultaram em perdas econômicas 
de mais de U$$ 200 bilhões. Um deles foi o Furacão Katrina, na região costeira 
dos EUA que tem estado sob pressão ambiental por mais de um século. Se os 
bancos de ostras que protegiam a costa não tivessem sido destruídos os danos 
provocados pelo Katrina não teriam sido tão sérios26.

Alguns componentes da biodiversidade afetam o seqüestro de carbono da 
atmosfera. Plantas assimilam carbono proporcionalmente ao seu tamanho reti-
rando-o da atmosfera e por outro lado, sua decomposição e combustão liberam 
carbono na atmosfera, Assim, aflorestamento27, reflorestamento28 e redução da de-
florestação29 são importantes instrumentos para mitigar a mudança de clima30.

Reflorestamento com árvores nativas do local é uma medida positiva para a 
biodiversidade. Por outro lado, o uso de espécies exóticas é, obviamente, nega-
tivo. DO mesmo modo, o aflorestamento pode resultar em impactos ecológicos 
negativos sendo assim ao mesmo tempo uma medida positiva para a mitigação da 
mudança do clima e uma medida negativa para a biodiversidade.

Os efeitos positivos das atividades de adaptação à mudança do clima estão 
relacionados à manutenção e restauração dos ecossistemas nativos; proteção e 
incremento dos serviços dos ecossistemas; desenvolvimento de sistemas agro-
florestais e a percepção da importância dos conhecimentos tradicionais. Por 
outro lado, algumas atividades de adaptação podem ameaçar a biodiversidade 
diretamente, pela destruição de habitats ou indiretamente, se forem alterados 
os ecossistemas costeiros ou mesmo pela introdução de novas espécies em um 
determinado local31. 

A conservação da biodiversidade, com a proteção e manutenção das estru-
turas e funções dos ecossistemas, é considerada uma importante estratégia de 
adaptação à mudança do clima, pois populações geneticamente diversas e ecos-
sistemas ricos em diferentes espécies tem um potencial maior para se adaptar à 
mudança do clima32, a medida que tem maior probabilidade de possuírem alguma 
espécie ou um determinado indivíduo de uma espécie com melhores condições 

25  Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (CBDTechnical Series no. 10).Interlinkages between biological di-
versity and climate change. Advice on the integration of biodiversity considerations into the implementation of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol.Montreal, SCBD, 2003, p. iii e 3.
26  Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Global Biodiversity Outlook 2. Montreal, 2006, p.16.
27  Plantar novas florestas em terras que historicamente não continham florestas.
28  Plantar florestas em terras que anteriormente continham florestas mas foram convertidas para algum outro uso, como 
a agricultura. 
29  Destruição de florestas. 
30  World Resources Institute. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Syn-
thesis. Washington, DC: Island Press, 2005, p.70 e 29.
31  Idem ibidem, p.8.
32  Idem ibidem.
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biológicas de sobreviverem às novas condições dos ecossistemas alterados por 
esta mudança de clima.

Alem disso, os genes dos organismos relacionados a uma melhor adaptação 
à mudança do clima serão recursos genéticos com maior valor para a indústria de 
biotecnologia desenvolver variedades vegetais para a agricultura que sejam mais 
resistentes aos efeitos da mudança do clima.

De fato, a indústria da biotecnologia já está tentando desenvolver plantas re-
sistentes à mudança do clima. Notícias, postadas em 13 de janeiro de 2008, repor-
tam que a Pionner Hi-Bred International Inc., uma divisão da gigantesca empresa 
Du Pont, está trabalhando muito e gastando milhões de dólares para “equipping 
plants to be able to maintain productivity in the driest years”33 em uma corri-
da mundial que envolve também a Monsanto Co, Switzerland’s Syngenta AG, e 
outras grandes companhias de biotecnologia que pretendem desenvolver novas 
variedades vegetais de milho e outros cultivos que possam se desenvolver com 
menos água. Segundo o artigo, a produção de milho nos EUA caiu 5% devido à 
secas em 200634.

Deste modo, se a matéria-prima para a indústria desenvolver novas varieda-
des resistentes à mudança de clima é a biodiversidade ao redor do mundo, espe-
cialmente as plantas existentes e adaptadas à terras secas o que, por sua vêz, está 
relacionado ao acesso previamente consentido aos recursos genéticos de um país 
e a repartição de benefícios pelo seu uso, previstos na CDB.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A biodiversidade está fortemente relacionada à mudança de clima a medida 
que por um lado a deflorestação e destruição de ecossistemas contribuem de 
diversos modos para o aquecimento global e por outro lado, a reflorestação e 
conservação dos ecossistemas contribuem para minimizar e tornar mais lento o 
aquecimento global.

5.2 Os recursos genéticos, existentes na biodiversidade, são importantes e já 
estão sendo utilizados com o objetivo de produzir novas variedades vegetais 
adaptadas à mudança do clima.

5.3 A perda de biodiversidade, incluindo no nível de diversidade genética, tende 
a aumentar o valor econômico da biodiversidade remanescente como fonte de 
material genético para a indústria de biotecnologia produzir variedades vegetais 
mais adaptadas à mudança de clima.

33  Traduzimos como: “equipar plantas para estarem aptas a manter a produtividade nos anos de seca”.
34  Gillam, Carey (REUTERS). Biotech Companies race for Drought-Tolerant Crops. Disponível em: <http://www.boston.
com/news/nation/articles/2008/01/14/biotech_companies_race_for_drought_tolerant_crops/>. Acesso: 23 de janeiro de 
2008.
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5.4 A implementação mais efetiva da CDB em relação ao acesso previamen-
te consentido dos recursos genéticos e repartição dos benefícios pelo seu uso, 
pode fazer com que os países megadiversos tornem mais simples e rápidos os 
procedimentos administrativos nacionais para a bioprospecção que tenha poten-
cial de ser útil aos demais países na adaptação à mudança de clima.

5.5 Por isso, recomendamos que, por questões humanitárias, o artigo 15.1 da 
CDB deveria ser alterado pelas Partes para explicitamente mencionar o dever 
de facilitar o acesso aos recursos genéticos quando para fins de adaptação à 
mudança de clima.

5.6 Finalmente, recomendamos que a CDB também deveria ser revisada para 
impor o dever, aos países provedores de recursos genéticos, de utilizar uma parte 
dos recursos financeiros obtidos com o mecanismo de repartição de benefícios 
em projetos de recuperação e conservação da biodiversidade, promovendo-se 
deste modo a fixação de carbono na biomassa. 
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1. INTRODUÇÃO

O crescimento vertiginoso e desordenado das cidades costeiras; a alta con-
centração populacional nos espaços geográficos com alto grau de fragilidade 
ambiental, como ocorre na Zona Costeira e seus entornos; a pobreza extrema; o 
alto grau de desigualdade social e também de acesso aos recursos ambientais; a 
falta de planejamento urbano conglobante e integrado que inclua como objeto 
de preocupação as mais variadas formas de riscos futuros; e a falta de uma dog-
mática processual vocacionada para a tutela dos bens ambientais, formam um 
complexo e desafiante cenário para a atuação da jurisdição ambiental na atual 
sociedade do risco.

Neste trabalho tratar-se-á do risco urbano a partir da compreensão das ci-
dades sustentáveis como bem jurídico ambiental protegido constitucionalmente, 
bem como os desafios e as perspectivas da jurisdição ambiental nesta temática 
para a construção contínua de caminhos e alternativas sócio ambientais futuras.

Para tal parte-se da análise da tutela constitucional das cidades sustentáveis 
frente ao risco urbano; e a conseqüente necessidade de institucionalização dos 
deveres fundamentais de proteção do ambiente para a adequada gestão destas ci-
dades, por fim verifica-se o papel da jurisdição na gestão do risco urbano e na res-

Resumo: A presente tese 
analisa o risco urbano na atual 
sociedade de risco, bem como fri-
sa a necessidade de uma postura 
diferenciada, que deve adquirir o 
magistrado no exercício da juris-
dição ambiental de riscos. Assim 
traz-se para melhor compreensão 
e como suporte fático, um estudo 
de caso, do Município de Floria-
nópolis (SC) cujo Plano Diretor 
foi discutido. Questiona-se ainda, 
a própria instrumentalidade do 
procedimento judicial, sob pena 
de se tornar inócuo, a tutela pre-
tendida.  Verifica-se por fim que 
cabe também ao Judiciário, a res-
ponsabilidade ambiental, capaz 
de efetivar o acesso a uma justiça 
ambiental, sendo ainda espaço e 
facilitador de participação demo-
crática e solidariedade.
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tauração ambiental; apresentando considerações finais na seqüência. Trabalha-se 
com a clara perspectiva que a gestão adequada do risco urbano, tanto sob a ótica 
da prevenção como da restauração dos processos ecológicos essenciais, é e será 
um dos principais desafios da tutela do meio ambiente nas próximas décadas e até 
nos séculos vindouros.

2. TUTELA CONSTITUCIONAL DAS CIDADES SUSTENTÁVEIS E RISCO URBANO

A partir da Nova Ordem Constitucional inaugurada 1988, pode-se afirmar 
que a cidade sustentável passou a ser um bem ambiental digno de especial prote-
ção jurídica constitucional. O constituinte reconheceu a importância da outorga 
de um tratamento jurídico específico e adequado para a tutela do ambiente em que 
vive a maioria da população brasileira, como condição para a qualidade de vida 
digna.

A cidade sustentável compõe o meio ambiente artificial, criado pela in-
teligência humana e sujeita ao regime jurídico próprio do Direito Ambiental, 
observadas naturalmente as suas peculiaridades distintivas do meio ambiente 
natural.

Apesar da controvérsia doutrinária acerca da inclusão dos bens artificiais no 
conceito de meio ambiente, tem-se que na atual ordem jurídica a tutela é conferida 
indistintamente a todos os bens ambientais independente de serem ou não obras 
da inteligência humana ou da natureza.

Conforme observa Celso Antonio Pacheco Fiorillo1, com a edição da Cons-
tituição Federal de 1988 a cidade: 

“ (...) passa a ter natureza jurídica ambiental, ou seja, a partir de 1988 a ci-
dade deixa de ser observada a partir de regramentos adaptados tão-somente 
aos bens privados ou públicos, e passa a ser disciplinada em face da estrutura 
jurídica do bem ambiental (art. 225 da CF) de forma mediata e de forma ime-
diata em decorrência das determinações constitucionais emanadas dos arts. 
182 e 183 da Carta Magna (meio ambiente artificial). Portanto, a cidade a 
partir da Constituição Federal de 1988 passa a obedecer à denominada ordem 
urbanística dentro de parâmetros jurídicos adaptados ao final do século XX e 
início do século XXI” 

Assim, o conjunto de princípios, instituições e procedimentos destina-
dos à tutela dos bens ambientais naturais, são plenamente aplicáveis à tutela 
jurídica das cidades, também são imprescindíveis para o pleno alcance dos 
objetivos estatuídos pelo legislador constituinte como orientadores da ordem 
urbanística.

A proteção jurídica das cidades sustentáveis ganhou enfoque destacado do 
legislador com o advento do Estatuto das Cidades (Lei 10.257/2001). Foi este 

1  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da Cidade Comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 
25 e 26.
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diploma legal que adotou a expressão “cidade sustentável” como direito difuso, 
transindividual e indisponível dos seus habitantes2.

O Estatuto das Cidades foi editado para regulamentar os artigos 182 e 183 
da Constituição da República Federativa do Brasil. O seu objetivo é estabelecer 
normas de ordem pública e interesse social para regular o uso da propriedade 
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 
como do equilíbrio ambiental.

No artigo 2º, desse diploma legal, foram estabelecidas as diretrizes para o 
alcance das funções sociais e ambientais da cidade e da propriedade urbana. 

Dentre as diretrizes merecem destaque as seguintes: 

“ Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à ter-
ra 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 associa-
ções representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, exe-
cução 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;
[...]
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;
[...]
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de ex-
pansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, so-

2  Dispõe o inciso I do artigo 2º do Estatuto das cidades que a garantia do direito a cidades sustentáveis também compre-
ende 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.
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cial e econômica do Município e do território sob sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urba-
nização;
[...]
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e constru-
ído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos po-
tencialmente 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 de normas especiais de urbaniza-
ção, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconô-
mica 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, aten-
dido o interesse social”.

As diretrizes acima indicadas são as pautas gerais de conduta obrigatória 
que devem ser adotadas para a adequada gestão do risco urbano em suas múltiplas 
dimensões. Devem portanto ser observadas pela coletividade, pelo Poder Público 
e também pelo Poder Judiciário.

O risco urbano pode ser entendido como uma decorrência do processo de es-
colhas e decisões adotadas no presente e que podem gerar conseqüências imprevi-
síveis e incalculáveis para a qualidade de vida futura em todas as suas dimensões3.
neste ínterim, a questão ambiental, passa a ser uma questão de escolhas.

São diversas as situações, causas e comportamentos que ampliam o contex-
to de risco urbano na atualidade e potencializam conseqüências trágicas para a 
qualidade de vida no futuro. Adentrando-se no suporte fático citam-se, apenas a 
título exemplificativo as seguintes: a) crescimento vertiginoso e desordenado das 
cidades; b) alta concentração populacional em espaços geográficos com alto grau 
de fragilidade ambiental, como ocorre na zona costeira e no entorno dos rios; c) 
pobreza extrema; d) falta de planejamento urbano global; e) corrupção nos órgãos 
públicos; f) falta de participação democrática; g) impunidade: ausência de impu-
tação de responsabilidade pelo Estado aos responsáveis pelas ações e omissões 
danosas.

Dentre as diretrizes do Estatuto que merecem aqui especial ênfase na gestão 
do risco urbano estão: o planejamento, a cooperação e a gestão democrática. A 
cooperação e a gestão democrática dos riscos urbanos, inclusive por intermédio 
do Poder Judiciário, são as principais estratégias para tratamento adequado das 

3  Sobre o tema sugere-se a leitura das obras de Ulrich Bech, em especial: BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. 
Madrid: Siglo XXI de Espanha, 2002.
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situações de injustiça e de risco ambiental. Considerando a complexidade e os 
grandes desafios que o risco urbano apresenta e oferece, também não é possível 
prescindir da cooperação de todos na adoção de comportamentos e atitudes posi-
tivas em prol do equilíbrio ecológico. 

Por certo, as decisões e aos comportamentos adotados no presente, influen-
ciaram diretamente a qualidade de vida futura. Assim, diante desta responsabi-
lidade intergeracional é fundamental que as decisões sejam tomadas com todas 
as cautelas preventivas, através de um planejamento estratégico e democrático e 
que considere todas as variáveis que possam influenciar direta ou indiretamente 
na garantia plena da qualidade de vida em todas as suas formas inclusive para as 
futuras gerações.

Lamentavelmente como se percebe, os administradores públicos ainda não 
deram a devida importância às diretrizes estabelecidas no Estatuto, sendo inúme-
ras as situações de desrespeito e ineficácia, inclusive no que diz respeito à elabo-
ração, atualização e observância dos Planos Diretores. 

Neste desenrolar, o Plano Diretor se apresenta como principal instrumento 
de gestão do risco que deve ser utilizado para o planejamento global e integrado 
das cidades. Trata-se de um instrumento de notável relevância para a gestão do 
risco ambiental urbano, que deve ser tratado de maneira diferenciada, principal-
mente porque possibilita a adoção de medidas preventivas e acautelatórias e tam-
bém por estabelecer vínculos com o futuro por intermédio da definição de padrões 
geras de comportamentos idealmente sustentáveis, inclusive para a administração, 
trata-se de criar condutas ambientalmente orientadas. Sua elaboração deve ser 
precedida de estudos técnicos adequados para que sejam avaliadas todas as conse-
qüências futuras decorrentes da sua implementação, sendo imprescindível, para a 
sua legitimação democrática, que seja assegurada ampla participação popular na 
sua elaboração, vez que o individuo é o seu principal destinatário. 

Outra questão fundamental que deve ser considerada na implementação 
das políticas públicas urbanas na Zona Costeira, diz respeito à busca constante 
da melhora das condições sociais destas populações mais fragilizadas. Isso 
porque os problemas sociais e ambientais estão necessariamente interligados e 
somente será possível tutelar adequadamente o meio ambiente com a melhora 
das condições gerais destas populações.  Boaventura de Souza Santos indica 
que a crise ambiental decorre diretamente da transnacionalização da pobreza, 
da miséria e da fome e incluiu a degradação ambiental dentre os principais 
problemas na relação social mundial4. Isso tudo porque a variável econômica 
não pode ser esquecida, pois não se vive numa sociedade bem constituída/
ordenada (Ralws) ou na comunidade ideal de comunicação (Habermas). Os 
ideais da justiça liberal preconizados por Rawls e Habermas não serão os mais 
conseqüentes socialmente num país de profundas desigualdades e privações 
como é o caso do Brasil.

4  SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2001, 
p. 42 e ss.
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Por esta razão, a garantia plena do direito fundamental à cidade sustentável 
somente será assegurada com a implementação de políticas públicas urbanas glo-
bais que assegurem a observância simultânea dos direitos previstos no artigo 2º, 
inciso I, do Estatuto: acesso à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambienta, 
à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações.

Assim, a distribuição eqüitativa dos benefícios, riscos e malefícios gerados 
pelo ‘desenvolvimento’ urbano, enquanto critério referencial de justiça social e 
ambiental deve ser uma meta constante a ser atingida no Estado de Direito Am-
biental.

Para que o objetivo de alcance da justiça social e ambiental não seja apenas 
um compromisso retórico inconseqüente do Estado é necessário que seja asse-
gurada a efetivação dos direitos fundamentais, bem como as demais exigências 
do cumprimento dos deveres fundamentais em prol da efetiva proteção e defesa 
ambiental.

A institucionalização dos deveres fundamentais de proteção e defesa do am-
biente é também uma importante estratégia de gestão do risco para que o Estado 
de Direito Ambiental possa assegurar um futuro mais solidário e promissor para 
as futuras gerações.

3. A NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DEVERES FUNDAMENTAIS DE 
PROTEÇÃO DO AMBIENTE PARA A ADEQUADA GESTÃO DAS CIDADES 

A valorização excessiva do antropocentrismo levou a compreensão do meio 
ambiente apenas como um direito fundamental, tal fato contribuiu para a consoli-
dação de uma ética individualista e egoísta na relação entre os seres humanos e a 
natureza. Neste contexto, deve ser destacada a função transformadora do Estado 
de Direito Ambiental para que a tutela do meio ambiente reencontre o seu adequa-
do fundamento no dever fundamental de solidariedade, religando assim os seres 
humanos com a teia da vida.

A proteção e a defesa da integridade ambiental é uma das funções mais 
importantes do Estado de Direito Ambiental, sendo a imputação adequada de res-
ponsabilidades é uma das estratégias de que se vale o Estado para alcançar o 
ideal de justiça ambiental e melhorar continuamente atitudes e ações em prol da 
sustentabilidade.

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 
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 - ide-
ologia que dominava o período do Estado burguês de Direito – na medida em 
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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 poder do Estado ganha legitimidade na medida em que este garante os 
direitos e exige o cumprimento dos deveres fundamentais. 

Os ideais de liberdade e igualdade solenemente proclamados pela ideo-
logia liberal influenciaram a concepção dos institutos jurídicos, contribuíram 
para o surgimento de uma economia de mercado e para a propagação de uma 
lógica de capitalização da própria natureza, sendo o proprietário o seu domino 
ou dominador.

A Constituição de 1998, seguindo as tendências das constituições que a 
precederam, redimensiona o papel do Estado conferindo-lhe um profundo co-
lorido social e ambiental, circunstância esta que agrega um conteúdo marcada-
mente social aos institutos jurídicos como ocorre na função social e ambiental 
da propriedade.

Conforme explica Herman Benjamin5 a Constituição de 1988 instituiu uma ver-
dadeira ordem pública ambiental, fato este que conduz o Estado de Direito Social e o 
modelo político-econômico a assumirem a forma de Estado de Direito ambiental.

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 Ecológico6’. 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, princípios e deveres que norteiam a sua atuação. 

Contextualmente, é de se reconhecer a importância desta construção teórica 
que possui o mérito de destacar que o Estado deve pautar o seu agir nos valores, 
princípios e deveres estatuídos pela Constituição para assegurar a higidez am-
biental. 

Dentre as funções do Estado de Direito Ambiental 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 sociedade7, podendo ainda acrescentar-se a conformação ambiental 
como tarefa prioritária e indispensável e como um verdadeiro dever fundamental.

Desta feita, a proteção do meio ambiente é um dever fundamental imposto 
não apenas ao Estado, mas também a coletividade. Este dever fundamental exige 
de todos um agir solidário em prol da proteção da natureza, implica também no 

5  BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e Ecologização da Constituição Brasileira. In CANO-
TILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. p. 121.
6  CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. In FERREIRA, Helini Silvini. 
LEITE, José Rubens Morato. Estado de direito ambiental: tendências: aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 03 e ss.
7  NABAIS, José Cassalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Coimbra: Almedina, 2004.
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ônus imposto a todos de participar ativamente das decisões e encaminhamentos 
relacionados ao interesse geral de um meio ambiente sadio e equilibrado, como 
direito humano fundamental que é.

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  tutela das cidades sustentáveis tanto na perspectiva 
da prevenção como da restauração dos processos ecológicos essenciais lesados.

Neste contexto, destaca-se a importância da compreensão da higidez am-
biental como um dever fundamental imposto a coletividade, aos entes públicos e 
ao próprio Poder Judiciário. Afinal, conforme lembra Kelsen “a pessoa é um ser 
de direitos e de deveres8”.

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 
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 o titulares de um direito 
pode utilizá-lo ou não, o dever não pode ser descumprido ou negligenciado. O 
dever impõe-se por si mesmo e “faltar ao dever é um erro, ao passo que negli-
genciar um direito que temos é, em alguns casos, prova de magnanimidade e de 
generosidade9”. 

A solidariedade é o princípio constitucional que dá base de sustentação a 
todos os deveres fundamentais estabelecidos no texto constitucional e nas nor-
mas infraconstitucional, 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 social10.

Esse fenômeno da solidarização do Direito no contexto do Estado de Direito 
Ambiental fez emergir funções e deveres fundamentais ao direito de propriedade. 

8  KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 98.
9  BACHELET, Michel. Ingerência Ecológica: Direito Ambiental em questão. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 38.
10  LOMBARDI, Giorgio M. Contributo Allo Studio Di Doveri Constitucionali.  Milano: Dott. A. Diuffrè Editore, 1967, 
p. 45 e 46.
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Este passa a não ser apenas um direito, mas também um dever fundamental 
o qual é imposto a todos os titulares de uma relação jurídica de propriedade 
negativa de proteção jurídica.

O Estado de Direito Ambiental, consolidado na ordem constitucional 
brasileira em 1988, estabelece como imperativo categórico geral, o dever fun-
damental de atendimento da função sócio ambiental da propriedade.

Ao contrário do que defendeu Locke, a propriedade não é apenas o resul-
tado da exploração parasitária dos recursos naturais, mas sim a manifestação 
mais eloqüente do poder dever que determinada pessoa possuiu de proteger 
defender os bens ambientais com ela relacionados direta ou indiretamente.

Na atual ordem constitucional, o proprietário não pode mais ser um mo-
narca absoluto de seu “sagrado” direito com atitudes parasitárias de comodis-
mo, pois tem uma hipoteca social importante que grava e onera a sua proprie-
dade, a qual não pode ser um instrumento utilizado apenas para a satisfação de 
interesses egoísticos e excessivamente personalistas, mas sim, um direito com 
profundo espírito social e ambiental11.

Ao escrever sobre os benefícios da constitucionalização da proteção do 
meio ambiente Antônio Hermam Benjamin12 destaca que um destes benefícios 
foi exatamente a “ecologização da propriedade e da sua função social”, pois na 
atual constituição “o direito de propriedade aparece ambientalmente qualifica-
do”, tudo “[...] no intuito de, a um só tempo, instituir um regime de exploração 
limitada e condicionada (=sustentável) da propriedade e agregar a função social 
da propriedade, tanto urbana como rural, um forte e explícito componente am-
biental”.

Neste diapasão e considerando também o que foi analisado no início des-
te trabalho, infere-se que os principais valores e princípios relacionados com 
a tutela jurídica do ambiente estatuídos na Constituição e que devem nortear 
a jurisdição ambiental na tutela das cidades sustentáveis são: solidariedade, 
dignidade da pessoa humana, justiça social, cidadania, cooperação, participa-
ção democrática, eqüidade intergeracional e a institucionalização dos deveres 
fundamentais. 

A jurisdição ambiental deverá concretizar e harmonizar estes princípios e 
diretrizes para que sejam alcançados os objetivos e as funções do Estado, em 
especial para que a inter-relação entre os seres humanos e o meio ambiente  seja 
desenvolvida de maneira harmônica e sustentável.

11  Na obra Il Teribile Diritto. Stefano Rodota faz uma crítica contundente à disciplina jurídica da propriedade à qual, 
segundo ele, facilita a exclusão social. Defende que a função social não pode ser identificada como sendo a face externa 
do direito reservada à coletividade mas sim, como elemento unificador dos pressupostos da qualificação jurídica e identi-
ficador do seu próprio conteúdo. (in Rodota, Stefano Il terribilie diritto. Studi sulla proprietà privata. Bolonha (Itália): Il 
Mulino. 1990. p. 241.
12  BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e Ecologização da Constituição Brasileira. In CANO-
TILHO, José Joaquim Gomes. LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. p. 72 e 73.
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4. O PAPEL DA JURISDIÇÃO NA GESTÃO DO RISCO URBANO E NA RESTAURAÇÃO 
AMBIENTAL

Na atual sociedade do risco os conflitos socioambientais, demandam novas 
formas e estratégias para o seu adequando tratamento. As estratégias de imple-
mentação 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 e comprometidas com a construção 
de um futuro mais sustentável e seguro, com menores exposições ao risco.

A jurisdição clássica é, por excelência, a forma pela qual se pronuncia o 
direito e não o mecanismo pelo qual se 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 fun-
ção da formação e da própria estrutura institucional hierarquizada, também está 
muito mais voltada para o reconhecimento de direitos do que para a exigência de 
deveres fundamentais e para a consolidação da solidariedade.

Esta função transformadora da jurisdição ambiental, baseada na necessidade 
de imputação de deveres fundamentais e na solidariedade, deve nortear a imple-
mentação das normas ambientais e em especial servir como critério matriz para 
a imputação de responsabilidades por comportamentos e ações que produzam 
situações de injustiça ambiental ou risco intolerável e comprometam a garantia 
constitucional do bem ambiental aqui discutido: as cidades sustentáveis.

A necessidade de respostas mais adequadas e eficazes para a gestão do risco, 
impõe uma revisão crítica dos principais institutos da teria geral do processo para 
adequá-la às peculiaridades da tutela jurídica do meio ambiente. A teoria clássi-
ca do processo foi elaborada para a resolução de litígios individuais, baseada na 
ideologia individualista e preocupada muito mais com a pretensa segurança jurí-
dica do que com a efetividade material do processo, por isso está defasada para 
resolver os conflitos da atual sociedade do risco e para tratar adequadamente as 
relações futuras e de longo prazo. 

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.

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 
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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 contemple tam-
bém estratégias adequadas para a gestão e avaliação do risco numa perspectiva 
transdisciplinar, é necessária em razão das características especialíssimas do bem 
jurídico ambiental, o qual é dotado de natureza difusa. Tudo reforçado pela neces-
sidade 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. Somente o engajamento de todos na gestão ambiental é que garantirá um 
projeto civilizatório ambientalmente orientado.

A realização da justiça ambiental, também no plano da coexistência, não 
pode prescindir da participação direta dos indivíduos, não apenas pela quantidade 
de direitos fundamentais e interesses legítimos em rota de colisão (habitação, tra-
balho, cultura, lazer, propriedade), mas principalmente pela conscientização geral 
fomentada pelas decisões e procedimentos.

Por isso, destaca-se que a construção da decisão em matéria ambiental não 
pode se dar sem a efetiva participação, especialmente considerando as suas neces-
sárias 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 deixar de valorizar a necessária parceria e cooperação da 
sociedade civil na tutela do ambiente, pois foi exatamente da tomada da consciên-
cia coletiva da crise ecológica mundial é que surgiu o Direito Ambiental.

Para que os responsáveis ambientais 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, daí se falar também em educação am-
biental.

Um processo civil ambiental eficaz para restauração ambiental e para a 
gestão do risco urbano deve necessariamente incluir o ser humano como pro-
tagonista principal da construção das decisões e encaminhamentos, para isso 
é de fundamental importância o maior advogado do meio ambiente tenha re-
conhecida a sua legitimidade par ingressar também com ações civis públicas, 
ações populares e a oportunidade de participar ativamente dos procedimentos 
jurisdicionais através de audiência públicas participativas, em exercício ao 
principio democrático.

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 dialética das partes e interventores na construção da melhor deci-
são ou na composição do conflito. 
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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 es-
cravo das conclusões técnicas dos peritos, pois a prova deve servir apenas com 
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 a adequada gestão dos riscos e 
também para que os danos, inclusive futuros, sejam prevenidos e reparados da 
forma mais adequada possível e não apenas de acordo com os limites impostos ou 
delimitados pela postulação inicial. Também 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 principal-
mente indicar as medidas mais adequadas para a mitigação dos impactos, adequa-
ção das condutas com a avaliação dos riscos futuros e dos danos cumulativos e 
sociais, eis a essência do princípio da reparação ambiental.

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 os seres humanos e o meio ambiente 
se desenvolva de maneira sustentável. Só assim estar-se-á contribuindo para a 
consolidação de uma nova ética ambiental , intergeracional.

A partir destas reflexões sobre o papel da jurisdição na atual sociedade do 
risco, passe-se a análise da importância da imputação do dever fundamental de 
restaurar os ambientes urbanos degradados. Esta abordagem também é de extre-
ma relevância tendo em vista que a falta da exigência desta importante obrigação, 
tanto do Poder Público como dos particulares, contribuiu decisivamente para a 
perpetração de novos danos ao ambiente com incremento de risco futuro pelo 
exemplo negativo gerado.

O dever de restauração do ambiente degradado é a obrigação imposta ao 
responsável para restabelecer o equilíbrio afetado em razão do dano é conseqüên-
cia de uma conduta humana omissiva ou comissiva caracterizando-se esta como 
o marco inicial da responsabilidade civil. A indenização tem o objetivo de re-
parar na integralidade todos os prejuízos suportados pela coletividade, tentando 
restaurar statu quo ante, ou seja, o estado que se encontrava o ambiente antes da 
ocorrência do dano.

Afirma-se na doutrina ambiental 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 respon-
sabilização pelo risco da atividade independentemente de culpa infirma parcial-
mente a assertiva anterior na medida em que a conduta injurídica não será ele-
mento primordial da responsabilidade, pois o responsável por atividades de risco 
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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.

Os fatores de risco evidenciados na atualidade em razão da complexidade 
e da multiplicidade crescente destes fatores, a estonteante revolução tecnológi-
ca, 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 quan-
do alguém se beneficia ainda que hipoteticamente da atividade que o gerou. Os 
riscos da atividade em sentido amplo 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 Miguel13 na doutrina estrangeira já se sustenta à presun-
ção de responsabilidade ou de nexo de causalidade e alguns tribunais europeus 
têm reconhecido a responsabilidade do produtor pelo risco do desenvolvimento 
numa tendência clara da “força expansiva da eqüidade” em detrimento dos argu-
mentos 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 respon-
sabilidade em matéria ambiental tenha base de imputação objetivista (valorização 
do risco), adote a teoria do risco integral e também contemple algumas hipóteses 
de presunção de nexo de causalidade. Tudo para que o resultado efetivo da res-
ponsabilização produza os resultados social e ambientalmente mais conseqüentes 
para a restauração do equilíbrio ecológico e para a realização da verdadeira justiça 
ambiental. A adoção da teoria do risco integral é a que melhor se coaduna com os 
objetivos da imputação de responsabilidade que inclua a preocupação com os da-
nos futuros, pois foca e análise também no comportamento humano e não apenas 
nos resultados dele decorrentes. 

A mensagem pedagógica que deve estar embutida em toda e qualquer im-
putação de responsabilidade por danos causados ao ambiente, deve ser especial-
mente realçada para que se alcance a melhora contínua nas relações entre o ser 
humano e o meio ambiente 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 por-
que 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 na 
imputação do dever fundamental de restauração ambiental, as quais somente se-

13  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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rão alcançadas pela adoção de medidas concretas que além de assegurar a plena 
restauração do equilíbrio ecológico sirvam para desestimular comportamentos da-
nosos e irresponsáveis, gerando assim um clima geral de desestímulo.

Para finalizar estas reflexões, cita-se um importante caso concreto de tute-
la jurisdicional fundamentada nos valores, princípios e diretrizes que norteiam a 
gestão do risco urbano.

Trata-se da Ação Civil Pública n. 2007.72.0000.8013-6, proposta na Vara Fe-
deral Ambiental de Florianópolis/SC pela organização não governamental (ONG) 
Aliança Nativa, com o apoio técnico e jurídico do Grupo de Estudos de Direito 
Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, em desfavor do Município 
de Florianópolis. A Ação Civil Pública, questionando a alteração casuística do seu 
Plano Diretor em desrespeito à Constituição, foi instruída com pareceres e estu-
dos realizados por diversos profissionais atestando a vulnerabilidade do ambiente 
e o alto potencial de riscos futuros decorrentes da alteração legislativa14. A tutela 
de urgência pleiteada consistiu na ordem de abstenção da prática de qualquer ato 
administrativo (alvará, licença) em desacordo com as prescrições do Plano Di-
retor original. No pedido final também foi pleiteada a condenação do Município 
na confecção de um amplo estudo ambiental e urbanístico exclusivo para todo o 
Bairro, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complemen-
tar do Município. 

O pedido liminar foi deferido15, tendo sido considerada inconstitucional a 
Lei Complementar Municipal, porquanto a mesma teria sido produzida em des-
respeito aos princípios ambientais constitucionais e às normas preceituadas no 
caput da art. 225 da Constituição Federal.

Nesta decisão, foi reconhecido que o Município possui plena autonomia 
constitucional para regulamentar a ocupação os espaços urbanos, todavia neste 
seu importante afazer não pode ignorar outros valores e princípios assegurados 
na Constituição, em especial a necessidade de planejamento integrado e que con-

14  Na decisão, a prova apresentada pela parte autora foi avaliada nos seguintes termos: “A prova produzida pela parte autora 
(pareceres e estudos técnicos) demonstra, com o grau de segurança necessária para esta etapa sumária de cognição, que 
o Bairro Santa Mônica está exposto a condições de riscos intoleráveis à integridade ambiental, ao equilíbrio ecológico e 
a qualidade de vida em todas as suas formas. Também comprova que esta situação poderá ser ainda mais agravada com a 
norma permissiva questionada (Lei Complementar 250/2006). No estudo do Professor Doutor Harrysson, estão demons-
trados os diversos impactos causados pela construção do Shopping Iguatemi. O estudo também apresenta um prognóstico 
assustador dos riscos à integridade ambiental e à qualidade de toda a espécie de vida no local com a aplicação da norma 
local questionada, os quais poderão ser ocasionados por: a) aumento do fluxo de pessoas e veículos; b) impactos no man-
guezal do Itacorubi; c) risco de assoreamento de canais, dentre outras externalidades negativas. Ao final propõe uma lista 
de medidas preventivas que deverão ser adotadas para a implantação de qualquer empreendimento na região. O Parecer 
firmado pela Bióloga Karina Vasconcelos Vieira, elaborado inclusive com a cooperação de outros profissionais, caracteriza 
ambientalmente a área como espaço geográfico que apresenta especial fragilidade ambiental, por compreender a bacia 
hidrográfica e o manguezal do Itacorubi. A proteção deste ecossistema com inúmeras interações entre os seus mais varia-
dos elementos (caracterizado como complexo) é imprescindível para a mantença do indispensável equilíbrio ecológico. 
Também destaca de forma contundente que a intensa ocupação humana desta região ultrapassa o limite de suporte deste 
frágil ambiente. Ao final apresenta consistentes recomendações para a prevenção aos riscos ambientais a que está subme-
tido o ambiente. A Professora Doutora Dora Maria Hort também conclui no seu parecer que é de estrema importância a 
realização de Estudos de Impacto de Vizinhança como instrumento necessário para o planejamento sério e consistente de 
eventuais alterações nos Plano Diretor e para que sejam minimizados os riscos humanos e ambientais, especialmente por 
serem os ambientes urbanos “ecossistemas altamente dinâmicos””.
15  Desta decisão o Município não apresentou recurso, tendo posteriormente, na audiência de conciliação, assumido o 
compromisso de cumprir integralmente a decisão como forma de acordo parcial.
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temple: a variável ambiental, a gestão adequada dos riscos, a ampla participação 
democrática e que seja fundamentado em estudos técnicos consistentes, objetivos 
e impessoais. 

Foi explicitado também que a Constituição da Republica Federativa do Bra-
sil ao mesmo tempo em que confere esta autonomia ao ente municipal, para a 
promoção do adequado ordenamento territorial, também exige planejamento e 
controle da utilização dos espaços, bem como a observância das diretrizes gerais 
fixadas no Plano Diretor. Isso tudo para garantir a sustentabilidade ambiental, o 
cumprimento das funções sociais das cidades e o bem-estar dos seus habitantes.

Outra falha grave apontada na decisão liminar, foi a falta de suficiente legi-
timação democrática, pois esta recebeu substitutivos que descaracterizaram total-
mente a proposta original e não foi submetida a novas audiências públicas. 

Esta decisão liminar foi baseada nos seguintes argumentos e conclusões:
a) a norma editada pela municipalidade padece de grave incompatibilidade 

material com a Constituição, por outorgar proteção deficiente ao meio ambiente 
e por desconsiderar a gestão e o controle dos riscos ambientais numa perspectiva 
futura e conglobante;

b) um dos maiores desafios da modernidade a ser implementado pelas ad-
ministrações públicas, sob o crivo do necessário e imprescindível controle juris-
dicional, é a adequada gestão e o controle dos riscos ambientais e sociais gerados 
pelas ações humanas;

c) são as decisões e ações do presente que irão condicionar os acontecimen-
tos e as conseqüências imprevisíveis e incertas do futuro, também serão respon-
sáveis pela qualidade de todas as espécies de vida no planeta no futuro da huma-
nidade. Por isso, as instituições não podem se manter na passividade, precisam 
outorgar respostas prontas e enérgicas para garantir, inclusive às futuras gerações, 
um pacto de civilização mais promissor e que inclua necessariamente a variável 
ambiental e a adequada gestão dos riscos como componente de todo e qualquer 
processo ou projeto de desenvolvimento.

d) a legitimidade das opções democráticas, nesta complexa matéria, devem 
necessariamente considerar os aspectos técnicos incontornáveis, sob pena de ví-
cio material, moral e ético insuperável. A falta ou deficiência desta exigência pe-
remptória, pode, inclusive, colocar a norma editada sob o manto da suspeita de 
parcialidade e da pessoalidade, fatos que infelizmente ainda ocorrem em algumas 
casas de leis desta República.

e) a edição casuística de normas que alteram a lei geral mais importante da 
municipalidade (Plano Diretor), somente pode ocorrer em casos absolutamente 
excepcionais e para o resguardo de interesses públicos e coletivos e jamais para 
atender interesses particulares de determinadas pessoas, grupos isolados de pes-
soas ou empreendedores.

A prestação jurisdicional, concedida em sede de tutela de urgência, concluiu 
que neste caso faltou uma análise conglobante, integrativa e transdiciplinar dos 
diversos aspectos urbanísticos e ambientais, numa perspectiva de futuro, reco-
nhecendo as sim a inconstitucionalidade da lei municipal. Por esta razão, foi or-
denado que o Município Réu se abstenha, imediatamente, de licenciar, autorizar, 
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expedir alvarás ou qualquer tipo de ato administrativo relacionado com constru-
ção, reforma, ampliação de edificações, sem a observância de todas as restrições 
contidas originalmente no Plano Diretor Municipal de 1997, tudo sob pena de 
multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Este caso demonstra perfeitamente o escopo político e jurídico da jurisdição, 
enquanto espaço de exercício substancial de democracia, utilizado adequadamen-
te para o controle dos atos do poder, por cidadãos conscientes e associados em 
prol da nobre causa de proteger e defender o meio ambiente inclusive para as 
futuras gerações.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 destaca-se a relevância do papel a jurisdição ambiental, enquanto mecanismo 
de afirmação dos valores e princípios constitucionais ecológicos e da ordem jurí-
dica, para a mudança positiva dos comportamentos e atitudes humanas em prol da 
garantia do direito difuso às cidades sustentáveis. 

5.2 No Estado de Direito ambiental o fundamento basilar para a tutela do meio 
ambiente deve ser identificado também no dever fundamental de solidariedade, 
pois somente com a soma dos valores constitucionais: dignidade humana e soli-
dariedade, é que será possível alcançar a justiça social e ambiental.

5.3 A institucionalização dos deveres fundamentais de proteção do ambiente, em 
especial do dever do proprietário de respeitar a função ecológica da propriedade, 
é também uma importante estratégia de gestão do risco urbano para que se possa 
assegurar um futuro mais solidário e promissor para as futuras gerações.

5.4 A jurisdição ambiental, enquanto espaço oficial para o tratamento dos confli-
tos, serve como importante instância de gestão do risco. Com a superação cons-
trutiva das incoerências e limitações da dogmática processual, contribuirá com a 
melhora contínua das relações entre homem e ambiente, afim de um desenvolvi-
mento mais seguro, democrático e sustentável.
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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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